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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 2 juni 2020, nr 7 
Plats: Östhammar hos Lotta Karlsson 
Närvarande: Lotta Karlsson (LK), , Jan Lindberg (JL), Roger Söderbom (RS), Stefan 
Reinebrandt (SR), Anders Hjelm (AH), Emil Alexandersson (EA), Olle Furåker (OF). 
Frånvarande: Jan Bondesson (JB), Anders Ljungqvist (AL), Tina Malm (KM), Anders Malm 
(AM), Valter Norman (VN), Bengt Hägg (BH), Robin Ringkvist (RR) 
Adjungerade på mötet: Ingen 
   

§1 Mötets öppnande     

Ordföranden LK förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen   
Den föreslagna dagordningen godkändes.  

§3 Föregående protokoll         
Föregående protokoll nr 6 från 2020-04-07 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 
styrelsen.  Och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

Anteckningarna från lägesrapporten efter det inställda mötet 2020-05-05 kommer att 
skrivas in med kursiv stil under respektive punkt i dagens mötesprotokoll. 

§4 Ekonomi 
- 80 återbetalningar så här långt gällande inställda kurser. Det innebär att vi just nu 

har betalt tillbaka 49.700: -. Som tur är har vi en god ekonomi så vi klarar oss, men 
det är naturligtvis tråkigt att vi inte kan hålla kurser just nu. 

- Ingen inkommande post av värde.  
- Rörelseintäkter/kostnader har minskat kraftigt pga utebliven verksamhet på Rörken. 
- Ytterligare återbetalningar av förbetalda kursavgifter har gjorts. Kassören gavs en 

eloge för nedlagt arbete med detta. En del deltagare har inte begärt återbetalning. 
- Fd kassörens återbetalning av skuld ligger lite efter plan men är nu nere i 48.600kr.  
- I övrigt har det inte varit så många händelser sedan föregående möte 

§5 Post och skrivelser 
- JL har fått info från Riks om kommande distriktsstöd. För att erhålla detta fordras att 

vi skickar in årsrapport från verksamheten 2019. JL har sett till att 
verksamhetsberättelsen blivit undertecknad av alla och RS har skickat allt (utom det 
underskrivna årsmötesprotokollet) till Mona på Riks. 

- Schoolchefen Staffan N har frågat om hur vi hanterat Coronakrisen när det gäller 
kurser i distriktet. LK har svarat honom. 

- Ordföranden skickade en skrivelse till fd kassören angående den kvarvarande 
skulden. Vi har ännu inte fått någon återkoppling på det. 

- Loomis har skickat över papper för årets avtal om insättning av kontanter. 
- Informatören har fått mail från funktionärer som vill starta upp kursverksamheten. 
- LK har fått info om nytt förslag till ”distrikts-tian”. Se vidare §7. 
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§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- Informatören har köpt hem handsprit (Till toaletterna) , ansiktsmask (Till 

"hjärtstartaren") samt pocketmasker (Till alla funktionärer) och låst in i ena skåpet i 
inskrivningshuset på Rörken. 

- Jag har tillsammans med MCT och ordförande arrangerat invigning av nya banan 
som invigdes av Ordförande, MCT samt Generalsekreteraren genom tal och 
bandklippning 1 maj 2020.  

- KM inte närvarande. Inget nytt att rapportera. 
 

b) Redaktör 
- KM inte närvarande. Inget nytt att rapportera. 
 

c) Webbansvarig 
- AM har kompletterat med saknade protokoll på hemsidan. 
- AM inte närvarande. Inget nytt att rapportera. 
 

d) Klubbansvarig 
RS har noterat att Svackans MC har kommit tillbaka till distriktet (välkommen igen!) och 
någon klubb bytt kontaktperson/adress. 
 

e) Trafikskolor 
VN inte närvarande. Inget nytt att rapportera. 
 

f) Touringansvarig 
- TL och OF kommer att arrangera nymedlemstouringen 14 juni som planerat. LK 

meddelar Informatören att sprida info via hemsidan/facebook. 
 

g) Träffansvarig 
- OF räknar med att vi ska kunna köra Länsträffen vid Vittingeparken som planerat 

den 22 augusti. OF vill ha hjälp att göra en bra tipspromenad. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- MCT höll aspirantutbildning i avrostning på Rörken 1 maj 2020. Där 5 av 6 aspiranter 

deltog (endast Valter fattades) och drillades av Anders Ljungqvist, Mathias Hansson, 
Anders Malm, Niklas Lundin, Maria Syrjälä och Fredrik Arenhag. Ett 15 tal 
Funktionärer på plats fick agera deltagare. Ett event som var väldigt uppskattat av 
aspiranterna då ingen av dom tidigare ens deltagit själva på någon avrostning. 

- Vi har gemensamt ”tagit beslut” på att ställa in all kursverksamhet även under juni 
månad. Några få inbetalda deltagaravgifter kommer att återbetalas. 
 

i) Knixansvarig 
- Vi har noterat att både Gävleborg och Södermanland kör Knixkurser med vissa 

begränsningar i antal deltagare och funktionärer och vet också att det finns många 
önskemål om att starta upp kursverksamheten igen. 

- Bestämdes att Knixkurserna kommer att starta igen måndagen den 29 juni. Före 
dess kommer det att vara funktionärsdagar på söndagarna 21 och 28 juni. Rutiner 
för att göra detta på ett säkert sätt, kommer att skrivas av Rörkengruppen efter möte 
på Rörken på måndag i nästa vecka. Styrelsens riktlinjer är begränsat antal 
deltagare och endast drickaförsäljning utomhus. Därefter går vi ut till medlemmarna 
och funktionärer med info.  
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j) Kioskansvarig 
- JB inte närvarande. Inget nytt att rapportera. 
 

k) Avrostningsansvarig 
- BH inte närvarande. Inget nytt att rapportera. 
 

l) Grusansvarig 
- AL inte närvarande. Inget nytt att rapportera.  
 

m) Trafikansvarig  
- OF berättade att senaste PUTS-möte i Kommunen slutade i kaos. Nytt möte kommer 

i september.  
 

n) Ungdomsansvarig  
- AM inte närvarande. Inget att rapportera. 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Ordföranden har fått nytt förslag till regler och fördelningsmodell för ”Distrikts-tian”. 

Det är ersättning från SMC Riks till distrikten för att kunna bedriva normal 
grundverksamhet på så lika villkor som möjligt. Förslaget har varit ute på ”remiss” 
hos styrelsen ett tag. Flera stora distrikt (med hög ersättning) har sagt nej till 
förslaget. LK skriver svar till Riks att SMC Uppsalas uppfattning är att vi borde kunna 
hjälpas åt att stödja ekonomiskt svaga distrikt. 

- LK har kollat lite på funktionärskläder och hittat bla en keps, hoodie och skaljacka. 
Bestämdes att LK skickar ut en förfrågan till styrelsen om vad man vill ha/behöver. 
Kepsar borde vi kunna köpa till alla funktionärer på Rörken. 

- I samband med årsmötet, glömdes avtackning av avgående styrelseledamöter bort. 
RS skickar tackbrev till Björn Ström, Dan Malmgren, Sorin Srbu, Torbjörn Lindgren, 
Anders F Eriksson och Leif Andersson med blomstercheck och Trisslott. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
Aktivitetslistan gicks inte igenom men kommer ändå att uppdateras med nya punkter 
efter dagens möte. Aktuell lista skickas därefter till styrelsen och läggs i Dropboxen. 

§9 Övriga frågor 
- Sekreteraren har gått igenom protokollspärmen och kompletterat med saknade 

protokoll. Många befintliga saknar underskrifter och det får göras vid tillfälle. 
- AH rapporterade från mailväxling med Rasbo MK angående den eventuella 

utlåningen av 500´ för utbyggnaden av kartingbanan vid Rörken. Vi har fått svar på 
en del av våra frågor enligt separat skrivelse som gått ut till styrelsen. Det skulle i så 
fall bli ett 4-årigt lån med en (enligt förslaget) 5%-ig ränta på pengarna. 
Det blev olika argument för och emot förslaget. Styrelsen beslutade med rösterna 3-
2 att lägga fram förslaget att låna ut 500 tusen kr till Rasbo MK. AH, JL samt RS var 
för förslaget och LK samt SR var emot förslaget. 
Ett extra årsmöte för att lägga fram förslaget till medlemmarna ska hållas så snart 
det är möjligt.LK kollar om manusstopp för MC-Folket eller om det finns alternativa 
utskicksvarianter. Eventuellt kan det i så fall bli ett extrainsatt styrelsemöte innan 
extra årsmötet. 
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- RS lyfte frågan om rensning av kansliet som skulle kunna göras när övrig 
verksamhet ligger nere. Mötet bestämde att vi tar tag i det i höst, eventuellt i 
samband med någon trivselaktivitet i Stångby. 

§10 Nästa möten 

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum tisdagen den 4 augusti kl 18.30 i Stångby. 

Därefter planeras styrelsemöte tisdagen den 1 september i Stångby samt 

tisdagen den 6 oktober i Stångby. 

§11 Mötets avslutning  
Ordföranden LK tackade alla och avslutade mötet. Styrelsen tackade LK för en fantastisk 
middag i behaglig miljö. 

 

Roger Söderbom    Lotta Karlsson   

Sekreterare   Ordförande                                        
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