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

Adjungerade på mötet: 

§1 Mötets öppnande 
Ordföranden  förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll       
Föregående protokoll nr 09 från den 6:e augusti 2019 behöver granskas och 
revideras ytterligare, för godkännande vid nästa styrelsemöte den 8:e oktober. 

§4 Ekonomi
- Genomgång av Balans- och Resultat- rapport, SMC Uppsala är stadda vid god 

kassa.
- Faktura (SEK 9000,-) från Vittingeparken (för Länsträffen) har inkommit och skall   

betalas.
- Inbetalningar från f d kassören har inkommit men det saknas SEK 2000,- denna 

månad (augusti) och ackumulerat saknas inbetalningar på totalt SEK 7000,- t o m 
augusti månad. Diskuterades huruvida ärendet och fordran ska skickas vidare till 
Kronofogde. Två förslag kom upp till röstning:
1. Att f d kassören behöver vara i fas med betalningar t o m slutet av september 

2019 och att SMC Uppsala skickar ärendet till Kronofogden om ej så sker.
2.  Att f d kassören behöver vara i fas med betalningar t o m slutet av oktober 2019

och att SMC Uppsala tar beslut om vidare handlingsplan vid nästa styrelsemöte 
den 8:e oktober efter att ha sett hur betalningar kommer in t o m september.

Mötet röstade för alternativ 2 med 5 röster mot 4.
- I registreringen av bokföringsprogrammet har f d kassörens personnr bytts ut till 

SMC Uppsala organisationsnr.

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


§5 Post och skrivelser
- Förfrågan inkom via e-post från Systemvetarutbildningen, Uppsala Universitet, 

huruvida SMC kan ordna med motorcyklar för transport av nya studenter vid 
inspark den 2: september. Avslag på förfrågan.

§6 Rapporter från ansvarsområden
a) Informatör 

- KM representerade SMC vid Mälaren Runt vid Strul MCC traditionella 
Mälaren Runt fest i Enköping.  Väldigt mycket folk närvarande från hela 
Sverige (även från Tyskland). Dock inga nya medlemmar.

- Vi bör redan nu uppmärksamma att SMC Uppsala (Länsorganisationen)  
bildades 1981 och att det blir 40-års jubileum år 2021. Bra att börja 
förbereda redan nu...tiden går fort…. T ex rota fram listor på tidigare 
ordföranden och annat av intresse.

b) Webbansvarig
- SS har fyllt på med lite nyheter på web-sidan. Bra om alla rapporterar in 
”nyheter” så det blir ”lite rull” på hemsidan..

c) Klubbansvarig
- Ej närvarande

d) Trafikskolor
- Inget att rapportera (inte så mycket aktiviteter under 2019 men sätta mer fart 
2020)

e) Touringansvarig 
- TL åkt 2½ varv runt Mälaren med ansvar för att sätta ut och tn vägskyltarna.

f) Träffansvarig
- OF rapporterade från Länsträffen: Generellt mycket lyckat, Vittingeparken 
skötte all mat samt pilkastning, Lelles var inte speciellt positiva till 
evenemanget meddelade att de inte skulle komma trots att de lovat tidigare, 
Sulas däremot tyckte det var mycket bra. Touring-rundan på ca 5 mil var 
mycket uppskattad av deltagarna. I parken anordnades tävlingar med 
presentkort som priser, också mycket uppskattat. 27-29 deltagare kom, vädret
var inte det bästa och kan vara en förklaring till relativt lågt deltagarantal. OF 
gör gärna om en Länsträff nästa år med en del förbättringar. En annan tid 
(månad) för Länsträffen 2020 diskuterades men ärendet bordlades till 
kommande möten.

g) MCT (Kursansvarig)
-  AH informerar att en avslutningsträff planeras för Knixen den 12:e oktober, 

med en heldag vid klubbhuset i Stångby med bl a genomgång av säsongen. 
Dagen avslutas med middag på O’Learys i Gränbystaden med bl a bowling 
på programmet. En dag med Gokartkörning diskuterades eftersom det finns 
ett vandringspris men skjuts på till nästa sommar.

- Lotta Karlsson har blivit godkänd SMC instruktör



h) Knixansvarig
- AH berättar att det under 2019 t o m augusti varit ca 45-50 deltagare färre 
jämfört med 2018, detta kan delvis förklaras med att det varit ett Knix-tillfälle 
mindre i år. AH efterlyser formuläret som nämndes i Protokoll nr 9.

i) Kioskansvarig
-  AH har en inköpslista för kvarvarande Knixtillfällen. AH påpekar att det 

återstår 3 tillfällen och att vi ska vara försiktiga med inköp.

j) Avrostningsansvarig
- Inget att rapportera.

k) Grusansvarig
Ej närvarande men KM rapporterar att:
- Grusansvarig (som också är Riksexaminator) varit i Skåne och examinerat 

10 instruktörer från Skåne, Blekinge….
- Det Tyska certifieringsorganet poängbedömde SMC’s koncept för 

grusutbildning den 1:a september, vi avvaktar resultatet som bör komma 
inom ett par veckor.

l) Trafikansvarig 
- Ej närvarande

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
- AH har haft kontakt med Maria om remisser (förändring av hastigheter på 

länets vägar) och har meddelat Ok till alla remisser.
- OF meddelar att Maria trycker på för att SMC Uppsala ska driva på för MC-

parkeringar och MC i bussfiler i Uppsala.
- Den 15-17 november blir det SMC Konferenshelg, ej ännu bestämt vilka 

kurser det blir. Alla i styrelsen undersöker om man kan vara med.
- Preliminärt datum för SMC Uppsala Styrelsekonferens är 1:a december.

§9 Övriga frågor
- Gokartkörning diskuterades, se § 6.g)

§10 Nästa tre möten

8/10, 5/11 kl 18.30 i Kåken samt 1/12 (i samband med ev Styrelsekonferens)

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