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UPPSALA LÄN
 

 

     PROTOKOLL 

 
Stångby 1 
755 94 UPPSALA 
info@smcuppsala.se 
www.smcuppsala.se 
Organisationsnummer: 802427-3040 

 

Utfärdare:  

Roger Söderbom 
 Justerare: 

Anders Hjelm 

Plats för mötet:  
 
Stångby 

Sammanträdesdatum: 

2020-03-15 
Klockslag: 

14.00 

Verksamhetsåret: Sammanträde nr: 

2020 4 Extramöte 

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

Adjungerade på mötet: Lotta Karlsson, Stefan Reinebrandt, Anders Malm (AM), Emil Alexandersson 
(EA) 

§1 Mötets öppnande     

Ordförande AH förklarar mötet öppnat. RS utsågs till mötessekreterare. 

§2 Dagordning   

Mötets enda punkt är Förslag till stödjande av finansiering av utbyggnaden av kartingbanan 

på Rörken.. 

§3 Förslag till stödjande av finansiering av utbyggnad av 
kartingbanan på Rörkenegående protokoll         

AH berättade (som också redovisats till styrelsen inför dagens möte) att motorklubben Rasbo 

MK, som driver verksamheten vid kartingområdet på Rörken, avser att förlänga kartingbanan 

med närmare 400 meter för att bla uppfylla regelverket för att kunna arrangera SM-tävlingar 

framöver. Kostnaden beräknas fn till ca 1.500.000SEK. Rasbo MK kommer att få ett bidrag 

på 600.000SEK från Riksidrottsförbundet om man kan redovisa hur den resterande 

finansieringen av kostnaderna är tänkt. Det pågår diskussioner med både Kommunen (som 

kanske inte är så positiv till att vara borgenär som man tidigare uppfattat) och 

Länsförsäkringar. 

 

I det sammanhanget har SMC Uppsala (som är en viktig aktör på kartingbanan) fått förfrågan 

om man kan tänka sig att låna ut, alternativt vara borgenär för 500.000SEK till utbyggnaden. 

Mötet diskuterade några olika infallsvinklar, bl.a: 

- Vilka ekonomiska risker skulle det finnas för SMC Uppsala 

- Vilka eventuella praktiska/ekonomiska fördelar skulle det kunna bli för SMC 

Uppsala 
 
Det finns tre alternativ för att gå vidare. 

- Gå i borgen för ett lån på 500.000SEK.  
 Risken som är kopplad till det här är att vi kan hamna i den situationen att vi 

måste betala för Rasbo MK's lån om de inte kan betala.  
- Att låna ut 500.000SEK som vi har som likvida medel.  

 Risken är att vi kan bli av med våra pengar om Rasbo går i konkurs.  
- Att vi inte går vidare med det här alls.  
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Det var många funderingar i frågan så mötet gick till röstning om vi ska ta upp frågan under  
punkten Övriga frågor på det efterföljande årsmötet.  
Röstning genom handuppräckning genomfördes: 
4st för (Anders Hjelm, Jan Bondesson, Valter Norman, Olle Furåker) 
3st mot (Tina Malm, Jan Lindberg och Torbjörn Lindgren) 

 

Mötet beslöt att: 

- Under punkten Övriga frågor på det kommande årsmötet, redovisa frågan för 

medlemmarna. Eftersom inga ekonomiska beslut kan fattas under denna punkt, 

kommer styrelsen ändå att ställa frågan till medlemmarna om vi överhuvudtaget 

ska fortsätta att undersöka möjligheten att låna ut/vara borgenär åt Rasbo MK för 

utbyggnaden eller inte. Om årsmötet skulle ge styrelsen sådana signaler, kommer 

styrelsen att snarast träffa jurister samt Rasbo MK och noga undersökakalkyler, 

risker och möjligheter. Om styrelsen finner att det finns förutsättningar för 

förslaget, kommer man att kalla till ett extra årsmöte för att medlemmarna ska få 

avgöra frågan. 
 
 

§4 Mötets avslutning 

Ordföranden AH förklarade dagens extra styrelsemöte för avslutat. 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Roger Söderbom, mötessekreterare  Anders Hjelm, ordförande 

 
 
 


