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

Adjungerade på mötet:

§1 Mötets öppnande
Ordföranden AH förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 7 från den 7/5 2019 godkändes. Protokollet kommer snarast
att publiceras på distriktets hemsida.

§4 Ekonomi
JL går igenom balans- resultatrapport uppdaterad 2019-06-03
Ekonomin är fortsatt god. Intäkterna på knixkurserna har minskat men
motsvarande på grus ökat. En större del av kapitalet på bankkonto ska så snart
det är möjligt placeras på räntebärande konto. 1 resp. 2 års perspektiv. Fd
kassören har nu skrivit på avtalet för återbetalning.

§5 Post och skrivelser
Tre frågor/förslag har mailats styrelsen från Kent Eneroth.
Fråga 1) ”Hej! Jag undrar om det inte går att ändra milersättningen till att från i dag
enbart få ersättning till och från Rörken till att även gälla de mil vi som instruktör kör
på banan. Som exempel så har jag ca 3 mil till och från banan men efter en kurs som
instruktör så har jag ca 6 mil på mätaren när jag kommer hem efter en kursdag. Det
innebär att jag som ideell instruktör betalar ca 3 mil ur egen ficka. Därför vill jag se en
ändring på detta så jag inte ska behöva bekosta mitt deltagande som instruktör
själv.”
Svar:
1) Schablonersättning 4 mil kommer att användas som ersättning till instruktörer
på Rörken/tillfälle.
Fråga 2) ” Jag undrar om det finns en möjlighet att SMC, antingen centralt eller i
distriktet förhandlar fram ett bra pris hos en leverantör av airbag till oss instruktörer

och funktionärer.
Vi håller ju trafiksäkerhets utbildning och om vi instruktörer även använder airbag så
sprider vi även insikten om vikten av att vara rätt klädd vid mc körning.
Det bästa vore om det centralt togs fram ett avtal med en tillverkare så att alla
instruktörer, funktionärer, mm kan ta del av ett sådant erbjudande. ”
Svar: 2) Styrelsen hänvisar frågan till Riks.
Fråga 3) ”Här kommer ett förslag.
Jag önskar att SMC erbjuder platser för instruktörer(GI) till reducerat pris/ingen
kostnad, på storbana steg 1-4.
Detta för att instruktören skall få ökad förståelse och kunskap om kursernas upplägg
och vad som efterfrågas av en instruktör när det är på en stor bana. (Hastighet,
upplägg, mm.)
Jag tror att vi kommer att få fler instruktörer (GI) att anmäla sig som instruktör på stor
bana, då personen vet vad som efterfrågas, (trygghet i sin roll).
Det ger även KL/TL/DC en möjlighet att skapa sig en uppfattning om instruktören. ”
.
Svar 3) Styrelsen uppdrar för MCT och vice MCT att utreda hur det skulle kunna
gestalta sig.

§6 Rapporter från ansvarsområden
a) Informatör
-Inget nytt.
b) Webbansvarig
-Ej närvarande
c) Klubbansvarig
-Inget nytt
d) Trafikskolor
-Vice MCT tar över ansvaret från 2020
e) Touringansvarig
- Nymedlemstouring planerad. SMC bjuder på fika med tillbehör (max 100:-/
deltagare)
f) Träffansvarig
- Det konstruktiva arbetet med Länsträff 2019 fortlöper enligt plan. Ett 2:a
möte är planerat under Juni. Färdvägen är spikad och bedöms vara både
trevlig och trafiksäker. Förstärkning från ÖAMCK-Ordonnans kommer att
medverka som föråkare och kvast. I övrigt deltar hela ”träffgruppen” under
kortegen. Körtid från starten Shell, Kvarnbolund till Vittingeparken blir ca: 1
timme. Utöver tävlingar, musik och enklare förtäring och kaffe kommer Sulas
och Lelles att närvara som det ser ut nu. OF tar även kontakt med
Bilprovningen och en däckfirma i Enköping.
g) MCT (Kursansvarig)
- Hjärtstartaren har kommit. Ska nu monteras upp på lämpligt ställe.

h) Knixansvarig
-Formulär framtaget. Ska provas på nästa knixkurs.
i) Kioskansvarig
-Ny kyl ska inköpas. AH ombesörjer det.
j) Avrostningsansvarig
- Blankett för reseräkning skickas ut till funktionärerna som deltagit.
k) Grusansvarig
-Kurströjorna har kommit. Kurs 8:de och 9:de Juni.
l) Trafikansvarig
-Inget att rapportera.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
-AH frågade via mail om någon önskade SMC-tröja. Beställs till dem
som svarat..
MCT tar fram en lokal SMC -keps.

§9 Övriga frågor
-

Påminnelse om Riksträffen i Romme, fredag-söndag 30/8-1/9.
Introduktionskurs för nya medlemmar i styrelsen.

§10 Nästa tre möten
-

6/8, 3/9 samt 8/10 kl.18.30 i Kåken.

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

