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Närvarande: Anders Hjelm (AH),  Leif Andersson (LA), Jan Lindberg (JL), Jan Bondesson (JB), Dan 
Malmgren (DM), Kristina Malm (KM),   Olle Furåker (OF), Bengt Hägg (BH),   Roger Söderbom (RS), 
Valter Norman (VN), Anders Ljungqvist (AL) 
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Adjungerade på mötet: Stefan Reinebrandt, Lotta Karlsson, Robin Ringkvist 

§1 Mötets öppnande     

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen   

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§3 Föregående protokoll         

Föregående protokoll nr 13 från den Styrelsekonferensen den 1:a december ska 
skrivas ut och justeras. Godkänns vid nästa möte den 4:e februari.  

 

§4 Ekonomi 

- JL presenterade Balans- och Resultat- rapporten, ekonomin ser fortsatt bra ut. 
- Det ackumulerade resultat för 2019 är 123.271,-. Summa kassa och bank 966.330,-  

Summa omsättningstillgångar 1.052.514,- 
- Den f d kassören ligger en månad efter i sina inbetalningar, var ikapp fram till 

oktober 2019, missade sedan november men har betalat december. AH har 
fortlöpande kommunikation med fd kassören för att påtala allvaret i situationen och 
uppmanar f d kassören att hålla betalningsplanen. 

 

§5 Post och skrivelser 

- JL har mottagit månadsrapport från bank. 
 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- KM informerar att det blir MC-mässa i Uppsala 28/2-1/3 och att SMC Uppsala 

kommer att vara representerade, efter ett antal telefonsamtal är allt klart för 
SMC’s medverkan. En del överraskningar till mässan är planerade, men ej 
helt klara ännu. KM äskar 20.000,- kr totalt, uppdelat på 10.000,- för monter 
samt resten till övriga omkostnader som t ex mat till personer som kommer 
att jobba i montern. Styrelsen godkände att 20.000,- kr avsätts till MC-
mässan. AH väckte frågan om ”Riks” kan bidra med ekonomisk hjälp samt 
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material till montern, KM har haft kontakt, får ingen hjälp därifrån. SMC 
Riksorganisation kommer ej heller att deltaga. KM vill kunna dela ut tre Knix-
tillfällen på mässan som vinster i frågesport, en vinst per mässdag, styrelsen 
godkänner begäran. 

- Kallelse till SMC Uppsala årsmöte kommer med nästa nummer av MC-Folket. 
Planerar att bjuda in en föreläsare i samband med årsmötet. 

- KM informerar att en ny Teknikgrupp kommer att startas, SMC 
Riksorganisation sanktionerar och ger starkt stöd till initiativet, de har även 
godkänt framtaget kurskoncept (bl a Skolchefen). Teknikgruppen kommer att 
erbjuda kurser där man tränar på att förstå och hantera motorcykelns 
dynamiska egenskaper genom relativt avancerade övningar. Teknikgruppen 
kommer att sortera under SMC Sport, vilket bl a betyder att man deltar i 
kurserna oförsäkrat. En referens/prov-grupp har tagits ut för att testa 
konceptet, under 2020 kommer man att arbeta med referensgruppen och 
planerar att komma igång med kurser som är öppna för alla under 2021, 
viktigt att inte växa för fort. 

- KM informerar att Robin Ringkvist flyttat från SMC Sthlm tilll SMC Uppsala. 
 

 
b) Webbansvarig 

- SS ej närvarande. 
- AH meddelar problemet med överfull Dropbox är åtgärdat, dock behöver en 

minnessticka inköpas för att kopiera över gamla dokument från Dropbox. 
 

c) Klubbansvarig 
- Mycket hög prioritet att få in information från klubbarna, AH påpekar att 
Navet ska publiceras inom kort och då behövs info från klubbar. 

- RS påpekar att viss information gällande klubbarnas kontaktpersoner samt 
e-postadresser inte stämmer, behöver åtgärdas. 

 
d) Trafikskolor 

- VN meddelar att trafikskolor är kontaktade angående information om SMC i 
samband med Risk 1. Följande trafikskolor avsätter 7-10 minuter för en SMC 
presentation: 

  Andersons den 21/1 kl 17.00, SMC får de första 7-10 minuterna.  
  Upplands Trafikskola den 30/1 kl 16.30, SMC får de första 7-10 

 minuterna. 
  Tillinge den 20/2, antingen första eller sista 7-10 minuterna. 

VN behöver ”stand-in” den 21/1 (bortrest), AH gör presentation den 21/1. 
I samband med Risk 1, erbjuds deltagarna ett års prova-på medlemskap i 
SMC samt ett Knix-tillfälle på Rörken, ett dokument/voucher som bekräftar 
detta behöver tas fram. 

 
 

e) Touringansvarig  
- TL ej närvarande. Inget att rapportera. 
 

f) Träffansvarig 
- OF inget att rapportera förutom att datum för Länsträffen behöver 

bestämmas, helst en lördag så det inte krockar med Knix, preliminärt den 22 
augusti. Kolla att det inte krockar med Mälaren Runt. 

 
g) MCT (Kursansvarig) 

-  AH informerar att det blir funktionärsträff söndag den19:e januari i 
klubbhuset. 



- En HLR kurs planeras, i första hand för funktionärer och instruktörer. 
Margareta Staun har tillfrågats om att hålla kursen, hon tar  6.000,- kr för ett 
kurstillfälle. 

 
 

h) Knixansvarig 
- AH berättar att den gamla banan breddats och asfalterats. Man arbetar med 

den nya delen av banan men att arbetet är något försenat p g a det blöta 
vädret, invigningen av den nya delen kan bli något försenad och planeras nu 
att bli maj 2020. 

- Knix och avrostning kan genomföras på den gamla delen av banan så blir ej 
påverkade av ev försening av nya bandelen. 

- Rasbo kommer att höja hyran av Rörken från 2000 kr till 2500 kr per 
Knixtillfälle. 

 
i) Kioskansvarig 

- Inget att rapportera 
 

j) Avrostningsansvarig 
- BH informerar att första avrostning blir den 19/4, funktionärerna samlas den 

18/4. Ytterligare avrostning blir den 1/5 samt 3/5. I år kommer avrostningen 
attt innehålla grusinslag, BH behöver hjälp att planera utformning och 
genomförande av grusdelen. AL assisterar. 

 
k) Grusansvarig 

- KM äskar 500 kr till nybyggda hinder. 
- Krister Blomkvist har byggt ovan nämnda hinder och kan även hjälpa till om 

en teknikbana ska byggas ute vid Rörken. 
- AL informerar att grusgruppen hade möte den 8:e januari och satt datum för 

årets gruskurser. Utöver grusdelen i avrostningen kommer följande 
kurstillfällen att hållas under 2020: 

  Rosersberg 9-10 maj. 
  Rörken 30-31 maj (tjejgrus) 
  Rörken 12-13 september 

 
l) Trafikansvarig  

- Inget att rapportera 
 

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- AH informerade att årsmötet kommer att hållas 15:e mars, plats ännu ej 

bestämt. Man planerar att bjuda in Björn Gunnarson som föreläsare i 
samband med årsmötet. 

- Riksårsmötet blir i Båstad den 15-17:e maj, intresserade behöver höra av sig 
till AH snarast för bokning av boende. 

 

§9 Övriga frågor 

- RS rapporterade status i valberedningen. E-post har skickats till alla klubbar 
och deras kontaktpersoner med inbjudan att arbeta i styrelsen och komma på 
”studiebesök” vid ett styrelsemöte, (vissa adresser och kontaktpersoner hos 
klubbarna är inte uppdaterade). En del är närvarande på mötet idag och 
vissa kommer på nästa möte. I första hand sökes en sekreterare, alla tips 
mottages med tacksamhet. Rörkengruppen behöver förstärkas med 
ytterligare personer.   

 
 



 

§10 Nästa tre möten 

 
4/2, 3/3 och preliminärt 7/4. 
 
 
 

§11 Mötets avslutning  

 Anders H tackade alla och avslutade mötet. 

 


