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§1 Mötets öppnande 
Ordföranden  förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll       
Föregående protokoll nr 5 från den 5:e Mars 2019  godkändes. Protokollet kommer 
snarast att publiceras på distriktets hemsida.

§4 Ekonomi
- Kassören har mottagit email från Swedbank där de bekräftar att de mottagit 
ansökan som förenings/företagskund. Swedbank har meddelat att de har extra lång 
handläggningstid just nu och att de hör av sig när de kan handlägga ansökan, SMC 
har ej fått någon prognos på hur lång tid det kan ta. Kassör och Ordförande besökte 
Swedbank ca 14 dagar tidigare.
Innan SMC blivit kund hos Swedbank kommer kassören att ha begränsad möjlighet 
att utföra sina åtaganden. Under tiden kan dock SMC löpande sköta ekonomin utan 
större problem, fakturor från nya leverantörer/betalningsmottagare kan dock bli ett 
problem.

- Det finns kontoutdrag från Sala Sparbank som visar att den f d kassören har betalat
in SEK 20.000,- och därmed följer överenskommelsen och återbetalningsplanen.
F d kassören har ej kommit hem ännu och har därför ej skrivit på avtal om 
återbetalning. F d kassören menar att SMC kan skicka avtalet för påskrift med Rek. 
Brev. SMC föredrar att mötas fysiskt för påskrift. Ordförande har påtalat för fd 
kassören att avtalet snarast måste skrivas under.
F d kassören har även bokföringen för år 2019 och 2018 (ev. även för 2017), som 
ska lämnas över till den nya kassören så fort som möjligt.

- Beslutades att alla i styrelsen som representerar SMC på olika evenemang har rätt 
att ta ut milersättning för resa till/från evenemanget. Om osäkerhet råder om rätt till 
ersättning, stäm av med ordförande innan.

http://www.smcuppsala.se/
mailto:info@smcuppsala.se


§5 Post och skrivelser
- Ordförande har mottagit Likabehandlingsplan/Jämställdhetsplan från SMC-centralt.
- Ordföranden har skickat planeringen för SMC Sverige’s årsmöte i Tällberg, till alla i
  styrelsen.
- SMC har uppdaterat skriften ”Säkrare vägar och gator för motorcyklister och
  mopedister”. Den kommer att komma med i MC-Folket. SMC Uppsala kan beställa
  hem extra ex för t ex olika event som anordnas i länet.

§6 Rapporter från ansvarsområden
a) Informatör 

- Bilbesiktningen i Enköping har ordnat  invigning av en MC-bana den 4: april.
  DM deltar från SMC Uppsala Län, tar med sig SMC-väst, roll-upp och diverse
  trycksaker.

- I senaste MC-folket stod det fel tidangivelse för Länsträffen 11/8.

- Info-ansvarig har idéer om hur SMC kan synas mer och nå ut, t ex
  deltagarpresentationer, instruktörspresentationer och liknande i
  reportageform vid Knix och andra evenemang. Men vill ha klarhet i
  möjligheten att få milersättning när man åker ut på evenemang. Se §4.
  Ekonomi, sista stycket, för beslut i frågan.

b) Webbansvarig
- Webbansvarig ej närvarande. Styrelsesidan är uppdaterad och klar.
- Webbansvarig behöver skicka ut inbjudan till Dropbox igen, vissa har ej
  tillgång till Dropbox, (se §9).

c) Klubbansvarig
- Inget att rapportera

d) Trafikskolor
- Inget att rapportera. Men dags att ta kontakt med trafikskolor eftersom det
   börjar bli dags för Risk1 utbildningar.

e) Touringansvarig 
- Touringansvarig håller på att titta på olika rutter som man kan åka. Ev. 

kombinera Nymedlemstouringen med Strul MCC’s marknadsdag den 6:e 
juni. Kollar med Strul MCC om det går ordna fika.

- KM informerar att MCE Järfälla ordnar MC-kortege den 1:a maj som stöd för 
Cancerhjälpen och Sarkomföreningen, kortegen avslutas i Venngarn där de 
skänker 5 kr per inköp. Förslag att ordna Nymedlemstouringen med 
avslutning på Venngarn med fika och bidra till initiativet. KM och TL håller 
kontakt i frågan.

f) Träffansvarig
- Ett planeringmöte har hållits, upplägget med länsträffen (11 augusti) ska bli



klart innan till den 31 maj. Planering pågår för en gemensam touring med 
samling/start vid Shellmacken utfart mot Enköping med slutmål i Vittinge-
parken. Längs med touringvägen kommer flaggor att placeras ut, där 
tävlingar och ev andra aktiviteter kommer at ske. Hemfärd från länsträffen blir
individuellt och med valfri väg. Träffansvarig efterlyser förslag till musik, 
tävlingar och annat.
Lelles kommer eventuellt och visar upp motorcyklar. Sulas tillfrågas också.

g) MCT (Kursansvarig)
- Ordförande skickade ut inbjudan till HLR kurs, men p g a dåligt intresse samt
svårt att samordna datum, skrinläggs kursplanerna.
- SMC Sthlm har HLR kurser som man kan anmäla sig till, även SMC 
Västmanland har en kurs den 6 april.
- Beslöts att en Hjärtstartare köps in, före första avrostning för fast montering i
  Rörken. VN har uppdraget att inköpa hjärtstartaren, kostnad max ca 20.000,-
  inkl. moms. 

h) Knixansvarig
- Knix-ansvarig håller på att ta fram två frågeformulär som nya Knix-deltagare 

ska fylla i, ett innan och det andra ett par dagar efter.
- RS informerar att västar har kommit, ser ut att vara bra kvalitet på färg och
  tryck. 
- Knix-ansvarig informerar att förfrågan om funktionärströja har skickats ut,
  förvånansvärt få har svarat. Tittar även på att ev ta hem kepsar med tryck.

i) Kioskansvarig
- 21:a april är första avrostningen, Kiosken kommer att servera dricka samt
  snacks...typ chokladkakor….
- Kioskansvarig börjar se över nödvändiga inköp.

j) Avrostningsansvarig
- Till avrostningen, den 21/4, har vi endast två instruktörer och två funktionärer

anmälda i dagsläget, situationen börjar bli desperat, behov av fyra 
instruktörer. Behöver även en som är övergripande ansvarig på plats den 
21/4. VN kan ta överggripande ansvar den 5/5. VN tar kontakt med David 
Lagerström om hjälp till den 21/4.

- 60 deltagare är anmälda till avrostningen den 21/4 
  Avrostningen den 5/5 är fullbokad.
- Touring efter avrostningen är planerad både 21/4 och 5/5. Det kommer att 

behövas funktionärer för 4 grupper vardera dagen, förslag på en som leder 
gruppen och en kvast som åker efter sista gruppen, totalt 5 funktionärer per 
dag. Touringansvarig kollar lämplig rutt den 21/4.

k) Grusansvarig
- Kurser är utlagda:
  27-28 april – Roserberg – Nivå 1+2
  25-26 maj – Rörken
  8-9 juni – Rörken
- Under påskhelgen kommer grusgruppen att ha en intern avrostning dels för
  grusgruppen (påskdagen) dels för instruktörer/aspiranter (annandagpåsk). 
- Efterlyser skyltar/flaggor som kan sättas upp vid kurserna så att deltagare
  lättare hittar.



l) Trafikansvarig 
- Kommunen har aviserat att de kommer att ha ett möte i slutet på april, väntar
  på kallelse. BS och OF planerar delta på mötet och planerar att skicka ev.
  frågor till kommunen innan mötet. OF efterlyser ev frågor till kommunen från
  styrelsen.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
 - Inget att rapportera

§9 Övriga frågor
-    RS informerade att det finns färdiga format i Dropbox för sponsorer, kassören 

tar hand om avtal i den mån de behövs. Kassören har dock ej tillgång till 
Dropbox, åtgärdas snarast av Webb-ansvarig.

-    Toni reklam har flyttat, p g a flytten blir leverans av beställda kläder försenad.
-    SMC Uppsala Läns adress har inte uppdaterats i MC Folket, 

Informationsansvarig fick i uppdrag att få till adressändring.
-    Förslag om samåkning till årsmötet i Tällberg.

§10 Nästa tre möten

-7/5, 4/6 samt 6/8 kl.18.30 i Kåken.

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