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Frånvarande: , Björn Ström (BS),  Mikael Ollgren (MO), Sigge Lindh, Sorin Srbu  (SS), Anders F 
Eriksson (AE), Dan Malmgren (DM), Bengt Hägg (BH), Valter Norman (VN) 

Adjungerade på mötet: Lotta Karlsson, Stefan Reinebrandt 

§1 Mötets öppnande     

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen   

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§3 Föregående protokoll         

Föregående protokoll nr 2 2020 godkändes. 

 

§4 Ekonomi 

- Faktura på tbh. till hjärtstartaren,. Kassören presenterade en ekonomiberättelse 
som såg bra ut, det har inte hänt jättemycket, lite intäkter för bokningar av kurser 
samt utgifter för mc-mässan. Förslaget på budgeten för 2020 antogs efter några 
justeringar. 

 

§5 Post och skrivelser 

- förfrågan från Loomis om uppgifter samt lite reklam. 
 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
a. KM har haft kontakt med Björn Gunnarsson han tar 7500:- plus 

milersättning, KM har även haft kontakt med Annie Seel hon tar 15’, 
båda behöver framförhållning om man vill boka dem, 

b. Enligt KM så har Riksstyrelsen beslutat att det går att byta distrikt utan 
att gå med i en klubb i det distrikt man vill byta till.. 

c. MC-mässan i Uppsala var en succé, ca: 7000 besökare och SMC:s 
monter mötte stort intresse, både Travel och School var representerade 
och gjorde reklam för sina respektive verksamheter. AL blev intervjuad 
av Radio Uppland och stämningen var mycket god på hela mässan. 

d. Vi har bjudit in Rickard Winblad i samband med årsmötet enligt tidigare 
beslut. Vi kommer att hålla årsmötet i ÖAMCK:s klubbstuga.  
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e. KM planerar ett jubileumsevent i samband med funktionärsdagen 1 maj 
och 4 maj (ny bana, 20 års-jubileum) 

b) Redaktören meddelade att Navet var färdiggjort och inlämnat till tryckning, 
korrektur har kommit och det ser bra ut. Navet bifogas MC-Folket nr 3 som går 
ut i Mars/april. 
 

 
c) Webbansvarig 

a. SS var ej närvarande, AH tar kontakt med SS och ser till att alla 
årsmöteshandlingar kläggs upp. 

 
d) Klubbansvarig 

a. Inget att rapportera. 
 

e) Trafikskolor 
a. VN  var ej närvarande. 

 
f) Touringansvarig 

a. Startplats på nymedlemstouringen bestämt till Beijers. 
 

g) Träffansvarig 
a. Sulas kontaktade och är intresserade, lite mer aktiviteter planerade. 

 
h) MCT (Kursansvarig) 

a. Följande kurser är planerade: 
b. Funktionärsträff 8/3. 
c. Råd & Riktlinjer 28-29/3  
d. HLR kurs 4/4 
e. Examination för aspiranter, 12-14/6 i Kristianstad, 21-23/8 i Västerås. 

 
i) Knixansvarig 

a. vi har fått de nya elektroderna till hjärtstartaren och ansiktsmask som VN 
skulle beställa, dock bara en större modell som kan förvaras 
tillsammans med hjärtstartaren. Då VN inte var på mötet vet vi inte 
varför de mindre ansiktsmaskerna inte blev beställda. 

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

 
j) Kioskansvarig 

a. Inget att rapportera. 
 

k) Avrostningsansvarig 
a. Avrostningarna är upplagda något dålig bokning, instruktörsavrostning 

samt genrep 18/4. 
 

l) Grusansvarig 
a. Gruskurserna utlagda och det är bokat (ca: 66 st). En del nya hinder är 

tillverkade av Christer Blomgren som också jobbar på fler, som tack 
beslutade styrelsen ge honom ett årskort på Knixen på Rörken. 

 
m) Trafikansvarig  

- OF redovisade PUTS-mötet 6 februari samt efterfrågade frågor vi kan driva, 
nästa möte 4 mars. 20 april skall det redovisas vilka frågor respektive 
organisation vill driva. 

 
 



§8 Övriga rapporter samt information från ordförande 

- Vi har bjudit in Rickard Winblad i samband med årsmötet enligt tidigare beslut. Vi 
kommer att hålla årsmötet i ÖAMCK:s klubbstuga, det är 14 anmälda till årsmötet 
hittills, så det är knappast någon risk att vi inte kommer få plats där, även om halva 
styrelsen inte hade anmält sig… 
Verksamhetsberättelsen samt budget och verksamhetsinriktning för 2020 
godkändes, årsmöteshandlingarna är därmed klara och kommer läggas ut på 
hemsidan. 
- Följande kommer att åka till riksårsmötet i Båstad: TL, OF, JB, KM samt ordförande, 
AH bokar rummen. 

 

§9 Övriga frågor 

RS informerade om valberedningens arbete inför årsmötet. 
 
 

§10 Nästa tre möten 

 
7/4, 5/5 och 2/6. 
 
 
 

§11 Mötets avslutning  

 Anders H tackade alla och avslutade mötet. 

 


