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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 6 från den 2:a april 2019 godkändes. Protokollet kommer
snarast att publiceras på distriktets hemsida.

§4 Ekonomi
- Allt klart nu med Swedbank, konton och allt överfört från Sala Sparbank.
- Kassören informerar att på Swedbank har vi följande konton:
* Ett Föreningkonto med kort.
* Ett Sparkonto
* Ett Swish-konto för kursverksamheten
*Ett Swish-konto för kioskverksamheten
- Gammalt Swish-nr står eventuellt kvar på prislistan till kiosken….behöver kollas.
- Bokföringen ligger lite efter den är klar t o m 2019-03-31, detta p g a att tagit över
från gamla kassören.
- Kassören presenterar en ekonomisk översikt med resultat- och balans- rapport, t o
m 2019-03-31.
- Alla utlägg skall redovisas med kvitton samt med ett av följande dokument som ska
fyllas i:
111205ErsResor&Telefon.pdf
111205ErsFörUtlägg.pdf
Pdf-filerna finns på Dropbox under ”SMCUppsala/SMC Uppsala Styrelsen, mm/2
Kassör-Ekonomi/Resor och utlägg”
- Ordförande informerade från Årsmötet SMC-Riks, vid årsmötet presenterades en
graf över pengar i förhållande till antal medlemmar för varje distrikt. Uppsala stack
ut som det distrikt med mest pengar i förhållande till medlemmar, till största del
beroende på hög frekvens av Knix på Rörken.
- F d kassören har ännu ej skrivit på avtalet för återbetalning, senaste besked är att
hon kommer för påskrift den 9/5.

- F d kassören har begärt anstånd med betalning för april månad med betalning den
18/5 istället för i slutet av april samt försäkrar att nästa betalning för maj kommer
senast den 2:a juni, vilket då betyder att hon är i fas med betalningsplanen.
- Styrelsen diskuterade huruvida anstånd med betalning ska beviljas i framtiden.

§5 Post och skrivelser
- SMC Uppsala har mottagit dokument från Swedbank om nya konton samt ett kort.

§6 Rapporter från ansvarsområden
a) Informatör
- KM och DM var närvarande vid Bilprovningen i Enköpings invigning av MCbesiktning den 4:e maj. Lyckat evenemang med relativt mycket folk (med
tanke på vädret).
- KM har börjat presentera Knix-deltagare på SMC Uppsala Facebook-sida.
Det som läggs på FB-sidan går upp i flödet på web-sidan.
- Diskuterades huruvida vi även ska lägga upp info/bilder på instagram, beslöts
att inte göra detta nu med tanke på relativt mycket jobb som krävs för att
hålla Instagram uppdaterat.
- Ordförande föreslog att vi skickar ut information via email om FB-sidan för att
få fler följare, även utanför medlemskretsen. KM informerade att i nuläget har
vi 851 följare.
b) Webbansvarig
- Har lagt upp det som ska läggas upp fram till nu.
- SMC Riks påtalar att årsmötesprotokollet ej är uppladdat på web-sidan.
- Skicka ny inbjudan till Dropbox till hela styrelsen.
c) Klubbansvarig
- Inget att rapportera
d) Trafikskolor
- Dags att kontakta trafikskolor angående Risk1, SMC ger gratis medlemskap
ett år samt SMC Uppsala en gratis Knix till de som går Risk1. Vi behöver
dock kontakta trafikskolorna i länet för att påminna samt dela ut Värdebevis.
- DM tar kontakt med trafikskolor i Enköping.
e) Touringansvarig
- Ska ut och reka vägar inför nymedlemstouringen, detta för att eliminera risk
för dåliga vägar, felkörningar, etc. KM gör iordning ett event på Facebook.
- Ett bra fikaställe behövs för nymedlemstouringen.
f) Träffansvarig
- Planeringen inför Länsträffen något försenad men garanterat klart i juni.
- Björn ska iväg på resa men rekningen av vägar kan göras
tillsammans med Tony.
- Vittingeparken är bokad för Länsträffen, de ordnar med musik, mat
och dryck till rimlig peng.

- Lelles och Sulas kommer. Bra bjuda in firmor från Västerås också.
Förhoppningsvis kan provkörning av hojar ordnas.
- Beslöts att inga tävlingar ska ske efter vägarna till Vittinge för att
undvika stopp på vägen, ordnar tävlingar på plats i Vittingeparken
istället.
- Förslag på tävlingar efterlyses.
- KN gör affisch som kan sättas upp på div ställen som t ex Lelles.
- VN promotar Länsträffen på Knix, med ovanstående affisch.

g) MCT (Kursansvarig)
- Gällande hjärtstartaren, VN behöver kort för att beställa. VN skickar länk för
beställning till Ordförande som beställer.
h) Knixansvarig
- Västarna har kommit och börjat användas. De nya västarna är snygga men
känsliga för att repas upp.
- Knix premiären den 6:e maj var kall. Totalt 36 betalande varav 29 dök upp.
Ingen återbetalning till de som ej dök upp.
i) Kioskansvarig
- Har handlat till kiosken för mycket pengar.
- Kiosken har endast öppet på Knix och Avrostning
- Ny kyl behöver köpas in, nuvarande ”tjuter” och väsnas för mycket. Kassören
informerade att det eventuellt finns en begagnad kyl som SMC kan få ta.
(Bekant i byggförening som renoverat köket och har en begagnad kyl över).
Beslöts att om kylen i bra och fungerande skick, tar vi den till Rörken.
j) Avrostningsansvarig
- Avrostningarna gick bra, det var lite kort om folk (funktionärer).
- Finns saker att förbättra till nästa gång, t ex signaler för avslut av aktivitet
som inte alltid hördes fram till alla grupper.
k) Grusansvarig
- Haft ett kurstillfälle som gick bra. Kursen hölls på 1½ plan istället för 3.
- Nästa kurs är den 25-26 maj.
- Grusansvarig önskar att man kan ha mer permanent för gruskurserna på
Rörken. Tas upp till diskussion med Unionen.
- Grusansvarig påtalade vikten av att marknadsföra gruskurserna.
- Hur nå ut till fler förare av ”landsvägshojar”?
- SMC Riks skulle ta fram en Cross-tröja som funktionärströja men inget
hände. AL har tagit fram en tröja, det kommer provtröjor, om tröjor OK kan
de eventuellt även användas av andra distrikt.
l) Trafikansvarig
- Inget nytt om möte från Kommunen, troligen blir det ett möte i maj månad.
- Kommunen förväntar sig förslag från SMC om hur man ska kunna minska
antalet dödsolyckor på MC. Trafikansvarig ska kontakta Maria Nordkvist om
möjliga förslag och förbereda förslagslista.
- En idé framlades på mötet om att kommunen ska gå ut med tydlig
information om att alla medborgare är skyldiga att ingripa i de fall de ser
någon i begrepp att köra onykter. Kan läggas med i förslag till kommunen.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
- Lite info från Årsmötet SMC Riks.

- Styrelsen hade tagit fram förslag på hur valberedningen ska arbeta utan
att ha tillfrågat valberedningen, vilket resulterade i att hela
valberedningen avgick.
- En instruktörskonferens är planerad under 2020.
- Förslag att organisera om konferenshelgen så att fler kan vara med på
fler kurser/aktiviteter. I nuläget krockar många kurser/aktiviteter med
varandra.
- I Gävleborg har man en aktivitet som kallas ”Hemliga Turen”, man startar
på sex olika ställen och samlas på ett hemligt ställe, mycket populärt
med ca 200 deltagare.
- En del distrikt har tagit med en lastbil på avrostningen så att MC-förare
kan provsitta i hytten och uppleva hur dåligt man ser motorcyklarna på
vägen.
- Skåne frågade om erfarenhet med ”falluckor”, I Uppsala har vi ingen
kännedom om olyckor i samband med falluckan på Dag
Hammarskjöldsväg.
- En del län som har Knix, kör även ett knix-pass under Avrostningen.
SMC Uppsala kan prova, kan få fler till reguljära Knix, MC-förare som
normalt inte kommer på Knix kan inse nyttan av att köra Knix. Bra sätt att
göra lite extra reklam för Knix.

§9 Övriga frågor
- OF visar bilder på Hood-tröjor, kostar ca 700kr exkl moms. Finns även
jeansskjortor, fråga om vilket tryck man ska ha och vilken färg.
- Bestämdes att bättre och billigare att beställa via SMC-Riks istället. Och att
samordna beställningar för att minimera fraktkostnader. Alla skickar storlek till
Ordförande.
- Ordförande tar hand om ”keps-frågan”
- Adressen i MC-Folket har ändrats.

§10 Nästa tre möten
4/6 kl. 18.30 hemma hos ordförande, 6/8 samt 3/9 kl.18.30 i Kåken.

§11 Mötets avslutning
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

