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Närvarande: Anders Hjelm (AH), Jan Bondesson (JB), Jan Lindberg (JL), Björn Ström (BS), Dan
Malmgren (DM), Kristina Malm (KM), Sorin Srbu (SS), Valter Norman (VN), Torbjörn Lindgren (TL),
Anders F Eriksson (AF), Olle Furåker (OF), Bengt Hägg (BH), Leif Andersson (LA), Mikael Ollgren
(MO), Sigge Lindh (SL), Roger Söderbom (RS),
Frånvarande: Anders F Eriksson (AF), Sorin Sbru (SS), Mikael Ollgren (MO), Sigge Lindh (SL)

Adjungerade på mötet: Anders Ljungqvist (AL)

§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 2 från den 2019-02-05 resp. 3 och 4 från 2019-02-24
godkändes.
Protokollen kommer snarast att publiceras på distriktets hemsida.

§4 Ekonomi
Kassören redovisar det ekonomiska läget och redovisar rutiner mm. Är inte helt
insatt i alla delar ännu men under pågående upparbetning.
Viktigt att kvitton från utlägg kommer in så fort som möjligt. Inhämta gärna
blanketter vid behov.
Kreditupplysning tagen på (YR) av (AF) i SMC-U’s namn utan förankring hos
styrelsen. Oklart hur detta uppkommit. Förklaring till (AH) inhämtas.
Fd kassör Yvonne Rengren förväntas komma tillbaka inom snar tid från sin
Englandsresa och då snarast infinna sig i Uppsala för underskrift av avtal som slutits
i samförstånd och med styrelsens godkännande. Se mötesprotokoll 3 och hänvisning
till avtal.
För att komma vidare med godkännande av firmatecknare (AH), resp
företagsanvändare internetbanken (SL) är bankbyte från Sala Sparbank till Swedbank
nödvändigt och under behandling. Krävs personligt besök på banken. Nedan från
konstituerande mötet (nr 4)
1. Beslut om företrädare gentemot Sala Sparbank samt ekonomisk gräns för dessa.
Styrelsen beslutar att ordförande Anders Hjelm 590826–1471 och kassör Jan Lindberg
530425–1498 får:





Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening
gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
Företräda enligt ovan var för sig.
Styrelsen beslutar också att ordförande Anders Hjelm 590826–1471 ska vara
behörighetsadministratör och kassör Jan Lindberg 530425–1498 ska vara företagsanvändare
för föreningen i internetbanken





Maxbelopp att ta ut på enskilt är begränsat till 50 000: -över denna summa krävs två i förening
Valter Norman 820225–7492 äger tillåtelse att se kontot 8284-2,4 671 042-2 hos Sala
Sparbank.
Anders Hjelm äger rätten att inneha Uppsala Läns kontokort (Sala Sparbank).

2. Övriga behörigheter
Anders Hjelm, Jan Lindberg och Björn Ström äger rätt att fatta beslut som rör ekonomin upp
till 10 000 kronor per tillfälle utan ett protokollfört beslut.

-

§5 Post och skrivelser
Faktura om hyran OAMC. En del mail finns.

§6 Rapporter från ansvarsområden
a) Informatör
Tina har fått styrelsens förtroende att uttala sig i SMC Uppsala’s namn på FB
och Websidan. Tina ansvarar också för innehållet till MC Folkets
distributionsspalt som dock först ska godkännas av (AH) innan tryckning.
Webmaster lägger ut på hemsidan. Navet är inskickat till Riks som trycker.
b) Webbansvarig
Hemsidan och styrelsesidan uppdaterad.
c) Klubbansvarig
Inget att rapportera.
d) Trafikskolor
Inget nytt
e) Touringansvarig
Inget nytt
f) Träffansvarig
BS, OF + TL har varit på ett första möte tillsammans med fd. Informatören
Tony Sondered. Vi har lagt grunden för ”nya” Länsträffen förlagd till
Vittingeparken. Återkommande rapportering efterhand. Deadline för
touringens upplägg är 31/5 2019. BS berättade kort om hur upplägget ser ut.
g) MCT (Kursansvarig)
26 funktionärer deltog 9–10/2 efter inbjudan till Råd och Riktlinjer 3.0
h) Knixansvarig
100 nya västar beställda (4 x 25 st). Kunde ses och kännas på. Kvaliten och
färgerna var bra.

i) Kioskansvarig
Inget nu.
j) Avrostningsansvarig
Vakant. Ersättare sökes. Många anmälningar till kurserna inkommit.
k) Grusansvarig
Ej närvarande (AL). Grusavrostning instruktörer 21–22/4 Rosersberg.
Även grusutbildning under funktionärskurs på Arlanda Test Track 11-12/5.
Inbjudan till ATT kom från SMC Stockholm.
l) Trafikansvarig
Inget för närvarande.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
Inget nytt.

§9 Övriga frågor
Profilskjortor till alla nya styrelseengagerade. Även hoodie diskuterades. (OF)
undersöker vad som finns för leverans. (AH) fixar kepsar till funktionärer och
styrelsen.
Anmälan till riksårsmöte 3–4/5 togs upp. Representanter blev (JB) (AH) (OF)
(RS) (TB) (LA) samt (TM) (AL)

§10 Nästa tre möten
2/4, 7/5 och 4/6 kl.18.30 i Kåken.

§11 Mötets avslutning
Anders H tackade alla och avslutade mötet.

