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Närvarande: Anders Hjelm (AH), Olle Furåker (OF), Björn Ström (BS), Torbjörn Lindgren (TL),
Sören Uppman (SU)
Frånvarande: Mounir Majdolani (MM), Yvonne Rengren (YR), Tony Sondered (TS), Erik Andersson
(EA), Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), Jan Bondesson (JB), Roger Söderbom (RS),
Anders F Eriksson (AFE)
Adjungerade till styrelsen: David Lagerström (DL), Anders Ljungqvist (AL) – frånvarande

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

Torbjörn L på telefon på hela mötet. Svårt att ta sig till Kåken med mycket snö på alla vägar i uppland

§2 Godkännande av dagordningen
§3 Föregående protokoll

Den föreslagna dagordningen godkändes.
Föregående protokoll nr1.från 100108 godkändes.

§4 Ekonomi
Bokslutet ej klart från kassören! men stort plus 64 kkr. Bokslutet skickas till hela styrelsen samt kommer
lämnas till revisorerna JL och MO som granskar.
Ny budget för 2019 från AH med ett minus på 25,7 kkr. styrelsen tillfrågades och godkände.
Instruktörutbildning R&R (råd och riktlinjer) går på ca 25 kkr.
AH har skrivet verksamhetsinriktning och verksamhetsberättelse till årsmötet, finns även i droppen och
kommer ut på Facebook. SU fixar underlaget till årsmötet.
YR och AH ordnar ny placering av SMC U-s pengar till Collercor bank, räntor; 1år 1,3 % samt 2 år 1,5 %.
Vi binder 200 på ett år och 200 på två år, detta beslutades av styrelsen.

§5 Post och skrivelser

Till nya adressen, Kåken i Stångby!

Stort varm tack ifrån SMC riks till SMC Uppsala, som skänkt stort till skadefonden.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör

Inget nu!

b) Touringansvarig
Nymedlems-touring planeras i vår (TL) och Länsträffen, planeras i vår av OF, BS, TL och TS.

c) Webbansvarig
Nyheter finns på Facebook. Nytt är förarprov för MC på Rörken till våren.
d) Aktiviteter
SMC Uppsala län -Årsmöte 24/2 kl 16:00 med fika i Kåken på Stångby, AH fixar tårtor.
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§7 Trafikgruppen
a) MCT -ansv. råd o rikt-linjer
R&R 3.0 kurs 9 - 10 februari, minst 23 st. anmälda på Scandic nord.
Instruktör-konferens, en helg ifrån SMC-riks skjuts upp till 2020.
b) (Rörken -ansv.) blir Knix-ansv.
Nya deltagar-västar till Knix, Roger S. beställer.
Mail ifrån SMC-riks angående funktionärs-västar, beställs genom riks, beställs efter årsmötet.
c) Avrostnings-ansv. Ny ansvarig!?
Alla kurs-datum ligger ute, se i grundkurser på svmc.se
d) Grus-ansv.
Alla kurs-datum ligger ute, se i grundkurser på svmc.se
e) (NTF, TV, TSR -ansv.) blir Trafikansvarig (BS) Lugnt just nu
Ett förslag ska tas fram till TSR (kommunen) för att minska skadade inom MC.
OF kontaktar SMC-riks och trafikpolisen om idéer till förslaget.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
§9 Övriga frågor
Profilkläder väntar vi med till efter årsmötet och ny ’styrelsestart’, tyckte styrelsen.

§10 Nästa tre möten
Kommande planerade styrelsemöten blir tisdagarna 5/3, 2/4 samt 7/5 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

