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

Adjungerade på mötet: Lotta Karlsson, Emil Alexandersson, Kent Eneroth 

§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 och nr. 
1 2020 godkändes efter några justeringar.  

 

§4 Ekonomi 

- JL presenterade Balans- och Resultatrapporten, ekonomin ser fortsatt bra ut. 
- Den f d kassören ligger fortfarande en månad efter i sina inbetalningar, hon har 

dock betalt i januari. AH har fortlöpande kommunikation med fd kassören för att 
påtala allvaret i situationen och uppmanar f d kassören att hålla betalningsplanen. 
RS påpekade att fd kassören bytt mailadress och gav den till AH.  

 

§5 Post och skrivelser 

- JL har mottagit årsbesked från både Swedbank och Sala Sparbank, kontot i Sala 
Sparbank är avslutat men årsbesked kommer i alla fall. 

 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- KM informerade om MC-mässan i Uppsala 28/2-1/3 och de aktiviteter som är 

planerade.  
- Vi planerar att bjuda in Rickard Winblad i samband med årsmötet (då Björn 

Gunnarsson ej var tillgänglig). Vi kommer att hålla årsmötet i ÖAMCK:s 
klubbstuga. Föranmälan krävs för att få fikabröd, så vi lägger upp årsmötet i 
grundkurssystemet, på det sättet har vi koll på om lokalen räcker till också. 
VN fixar fikabrödet till årsmötet. 
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- KM planerar ett jubileumsevent i samband med funktionärsdagen 1 maj och 4 
maj (ny bana, 20 års-jubileum) 

 
 

b) Webbansvarig 
- SS ej närvarande, men de flesta texter om School är uppdaterade för året. 

 
c) Klubbansvarig 

OF har försökt få kontakt med klubbarna för att få info till Navet, som vanligt 
har det varit trögt men vi har info från Dannemora, Strul och Östra Aros. 

 
d) Trafikskolor 

- VN  var på Riskettan på Upplands trafikskola 30/1 och AH var på 
Anderssons Trafikskola 21/1. Det var förvånansvärt få som kände till SMC 
men i övrigt var det mycket positivt och vi ska försöka vara med på flera 
sådana. Anderssons har t.ex. Riskettor varannan vecka i högsäsong. 

 
e) Touringansvarig 

- Nymedlemstouring blir den 14/6. 
 

f) Träffansvarig 
- Länsträffen spikades till lördag 22/8, i övrigt kör vi som tidigare år. 

 
g) MCT (Kursansvarig) 

Följande kurser är planerade: 
- Funktionärsträff 8/3. 
- Råd & Riktlinjer 28-29/3  
- HLR kurs 4/4 

 
h) Knixansvarig 

- VN ska köpa nya elektroder till hjärtstartaren och i samband med det även 
ansiktsmasker både minivariant att dela ut till funktionärerna samt större 
modell som kan förvaras tillsammans med hjärtstartaren. 

- Alla kurser är upplagda i kurssystemet och anmälningar har redan börjat 
droppa in, bl.a. har vi redan fått in 3 st årskort. 

 
i) Kioskansvarig 

- Inget att rapportera. 
 

j) Avrostningsansvarig 
- BH och AL har täta kontakter om avrostningen och kommer ha en 

funktionärsavrostning 18/4. 
- Avrostningarna är upplagda och det har redan bokats mycket. 
 

k) Grusansvarig 
- Gruskurserna utlagda och det är mycket som redan är bokat (ca: 50 st). 
- Specialkurs i Säfsen tillsammans med Facebook-gruppen Grusbus ABCD-

län. 
 

l) Trafikansvarig  
- PUTS-möte 6 februari 13.00 - 15.00 samt 4 mars 9.00 – 11.00. OF och JB 

går 
 

 

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande 



- Följande kommer att åka till årsmötet i Båstad: TL, OF, JB, samt ordförande, 
AH bokar rummen. 

 

§9 Övriga frågor 

- Rabattstället Knivsta Konditori har stängt. 
- Förslag diskuterades om att göra något för våra sponsorer, något beslut 

fattades inte. 
 
 

§10 Nästa tre möten 

 
3/3, 7/4 och 5/5. 
 
 
 

§11 Mötets avslutning  

 Anders H tackade alla och avslutade mötet. 

 


