
 

     PROTOKOLL
Box 3057
750 03  Uppsala
info@smcuppsala.se

Utfärdare: 

            Olle Furåker
Justerare:

            Anders Hjelm
Plats för mötet: 

Stångby
Sammanträdesdatum:

190108
16.30

Verksamhetsåret: Sammanträde nr:

2019       1  

Närvarande: Anders Hjelm (AH), Jan Bondesson (JB), Olle Furåker (OF), Björn Ström (BS), Torbjörn 
Lindgren (TL), Roger Söderbom (RS), Anders F Eriksson (AFE).

Frånvarande: Mounir Majdolani (MM), Yvonne Rengren (YR), Sören Uppman (SU),                              
Erik Andersson (EA), Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Tony Sondered (TS)

Adjungerade till styrelsen: David Lagerström (DL), Anders Ljungqvist (AL) – frånvarande

§1 Mötets öppnande Ordföranden  förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll       Föregående protokoll nr12.

§4 Ekonomi

   Bokslutet ej klart, ny placeringen av överskottslikviditeten ej klar.
Ordförande AH och kassören YR tar fram budget, verksamhetsberättelse och 
verksamhetsinriktning till årsmötet.

§5 Post och skrivelser

Sparbanken önskar ha en fullmakt:

Beslut om företrädare gentemot Sala sparbank. 
Styrelsen beslutar att ordförande Anders Hjelm och kassör Yvonne Rengren får:
 Företräda föreningen enligt Sala Sparbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare.
 Skriva under blanketten Fullmakt ideell förening enl. ovan, som fullmaktshavare.
 Företräda enligt ovan var för sig eller två i förening.

Adr. ändring, bekräftelse om ny adress, (Stångby) men ingen efter sändning.
Mail ifrån Trafik-Säkerhets-Rådet; en ny strukturändring har fastställts, lika miljökontoret.
Julhälsning ifrån Kurt Andersson före detta ordförande i SMC U.
Mail ifrån Riks om bilaga i MC-folket, vi har bokat en bilaga – Navet till nr. 3 som vi brukar ha.
Mail ifrån Riks om en instruktörs konferens 9–10 mars i Stockholm. Uppsala skickar alla som vill.
Beach-flaggor på gång till alla distrikt, även piké-funktionärs tröja på gång.
Kostnad för konferens-helgen 25kk för SMC U
Brev ifrån mucf.se (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) påminner om enkäten 
angående förutsättningar och villkor för ideella organisationer. Blir ifylld och skickad, det blev ca 76 
frågor att svara på angående SMC:s verksamhet (hittade info på smc-web-sidor OF)

§6 Informationsgruppen

a) Informatör och Redaktör Tony hoppar av, posten ledig!
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b) Touringansvarig
Länsträffen; budget på max 25KKR, planeras i vår av OF, BS, TL och TS.
Nymedlems-touring planeras i vår (TL)

c) Webbansvarig Inget nytt. SU sjuk                                                               Nyheter 
finns på Facebook.  Nytt är förarprov för MC på Rörken till våren.

          
d) Aktiviteter Inget nytt just nu

 

§7 Trafikgruppen

a) MCT -ansv. råd o rikt-linjer  
R&R 3.0 kurs 9 - 10 februari.  Instruktörs-konferens. 9 - 10 mars
Beslutat erbjuda biljetter till MC-mässan, till alla funktionärer som svarat AH!
Nya deltagar-västar på gång, Roger S. kollar med firman ’Trycket’ i Mora, klart till 
säsongsstart, vissa sponsorer tillfrågas (RS)

b) (Rörken -ansv.)  blir Knix-ansv. Vilande period.

Kommer att bli en förarprovsbana på Rörken vid infartsvägen (breddas o asfalteras)
Motorsport-Unionen har fått höjt bidrag ifrån 260 till 360 kk ifrån Kommunen.
Datum för Knix-kurser klara, datum kommer läggas upp i grundkurssystemet innan mc-
mässan. AH

c) Avrostnings-ansv. David L hoppar av, ny ansvarig behövs!
Avrostnings tillfällen, 21 april och 5 maj, (utöka antalet?)   

d) Grus-ansv. möte 28 nov. 
Möte där alla kursdatum bokade, nytt möte på gång AL  

e) (NTF, TV, TSR -ansv.)  blir Trafikansvarig (BS) Lugnt just nu
SMC U har största utbildningen inom MC säkerhet, OF skriver ett förslag till TSR i 
kommunen, angående deras vädjan om förslag för att öka säkerheten och minska 
dödligheten i trafiken med MC. Tar med ett skrivet förslag till nästa möte (OF).

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
Profilkläder skal-Jacka 1299:- på förslag. Navy Svart. se hemsidan SMC –klubb –Webbshop. AH

§9 Övriga frågor
Förslag ifrån Valberedningen RS angående att värva medlemmar, att bjuda in representanter 
eller adjungerade till SMC U styrelse-möten, godkändes av alla närvarande.

§10 Nästa tre möten  

Kommande   planerade styrelsemöten blir tisdagarna 5/2, 5/3 samt 2/4 kl.18.30 i Kåken Stångby

§11 Mötets avslutning   

 Anders H tackade alla på mötet och nästa träff blir tisdag 5/2 2019, Kl. 18:30 precis i Kåken      

                                                                                                                                    
Denna protokollmall har uppdaterats på styrelse-konferensen 25-11-18 och finns i ’droppen’.         
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