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      18:30
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Närvarande: Anders Hjelm (AH), Jan Bondesson (JB), Jan Lindberg (JL), Björn Ström (BS), Valter 
Norman, Torbjörn Lindgren, Olle Furåker (OF), Leif Andersson (LA) 

Frånvarande: Dan Malmgren (DM), Kristina Malm (KM), Sorin Sbru (SS), Anders F Eriksson (AE), 
Bengt Hägg (BH), Mikael Ollgren (MO), Sigge Lindh (SL), Roger Söderbom (RS).

Adjungerade på mötet: 

§1 Mötets öppnande 
Ordföranden  förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll       
Föregående protokoll nr 8 från den 2019-06-05  godkändes. Protokollet kommer 
snarast att publiceras på distriktets hemsida.

§4 Ekonomi
- Kassören redovisade läget och ekonomin är fortsatt god. Som tidigare planerats 
efter bankbytet så kommer 200k + 200k att placeras på räntebärande konton. Låsta i 
1 respektive 2 år.
Kioskens finanser kommer i balans efter att kontanter som inkommit bankas i slutet 
på säsongen. 

§5 Post och skrivelser
-Avisering från Swedbank beträffande kostnader och volymer i användandet av swish
i kioskverksamheten.Vad betyder detta?

§6 Rapporter från ansvarsområden
a) Informatör 

-Frånvarande

b) Webbansvarig 
-Frånvarande

c) Klubbansvarig 
-Länsträffsinfo mailat till samtliga anslutna klubbar. Dannemoras mail ”studsar”

d) Trafikskolor
- Funktionen har haft lite tomgång. Vice MCT har dock meddelat att han har 

ambitionen att starta tidigt nästa säsong och fokusera framåt.

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


e) Touringansvarig 
- Nymedlemstouringen gick friktionsfritt. Deltagande är dock i magraste 

laget. SMC bjöd medverkande på fika.

f) Träffansvarig
- Björn och Olle informerade om det senaste från planeringen av Länsträffen 
2019. Gruppen har haft 3 möten. Nysatsningen har krävt en hel del arbete 
men nu verkar att vara genomtänkt och klart. Tyvärr kom ett avhopp in i 
veckan. Det var Däckcitys deltagare som blivit sjukskriven och ersättare 
saknas. Förslag om ”One bike” som möjlig inhoppare undersöks av OF. 
Kortegevägen har körts ett sista  genrep med ÖAMCK-Ordonnanser. Nu 
väntar vi bara på bra väder.

g) MCT (Kursansvarig)
- Efter tillbudet på Rörken behöver kontaktplattorna till hjärtstartaren bytas ut. 
En aspirant kommer att examineras.

h) Knixansvarig
- Ett formulär är under framtagande där deltagare ska fylla i förväntningarna 

man har på kursen. Del 1 görs innan kursstarten. Formulärets andra del 
fylls i efter utförandet. För dem som fyller i ges rabatt till nästa kurs.

i) Kioskansvarig
-

j) Avrostningsansvarig
-Reseräkningar inskickade. Kassören betalar ut löpande.

k) Grusansvarig
- Reseräkningar inskickade. Kassören betalar ut löpande.

l) Trafikansvarig 
- Den återkommande frågan om ”nollvisionen” lever vidare men inget nytt 

argument framkommit.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
 - Trafikverket har skickat remiss till Maria/Riks angående förändring av
    hastighet på länets vägar. 
Maria har vidarebefordrat dem till oss och vill ha en gemensamt svar från Riks
och distriktet, AH tittar på det.
 -. Snart dags för Riksträffen 30/8-1/9, ingen av de nya i styrelsen hade            
möjlighet att vara med på introkursen som hålls i samband med träffen.

§9 Övriga frågor
-

§10 Nästa tre möten
-3/9, 8/10  samt 5/11 kl.18.30 i Kåken.

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