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 Stångby 
Sammanträdesdatum: 
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Verksamhetsåret: Sammanträde nr: 

2020  8 
Närvarande: Lotta Karlsson (LK), Jan Bondesson(JB), Jan Lindberg (JL), Anders Ljungqvist (AL), 
Tina Malm (TM), Anders Malm (AM), Anders Hjelm (AH), Emil Alexandersson (EA), Olle Furåker (OF), 
Valter Norman (VN) och Sigge Lind (del av tid) 
Frånvarande:  
Bengt Hägg (BH), Roger Söderbom (RS) och Stefan Reinebrandt (SR) och Robin Ringkvist (RR) 
Adjungerade på mötet:  
- 

§1 Mötets öppnande     
Vice Ordföranden JB förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen   
Den föreslagna dagordningen godkändes.  

§3 Föregående protokoll         
Inga anmärkningar. Protokollet från 2020-06-02 lades till handlingarna. 

§4 Ekonomi 
- JL gick igenom den aktuella resultatrapporten och det ser bra ut. 
- Behörigheterna till bankkonto mm för LK är ännu inte genomförda.  
- Eftersom vi har börjat med knix igen så börjar det komma in anmälningsavgifter.  
 

§5 Post och skrivelser 
- Har fått fakturan på kläderna från Toni Reklam. 

 

§6 Rapporter från ansvarsområden 
a) Informatör  

- Haft 3 st fikakvällar i Klubbkåken, det har dykt upp några nya som är nyfikna på SMC 
Uppsala. 

- KM har även haft kontakt med g:a instruktörer för att se om de inte vill komma tillbaka. 
Några har kommit tillbaka i år och några kommer nästa år. 

- Har genomfört några tävlingar via FB, varit uppskattat! 
- Infört vägsspanare. 
- KM har städat upp på kansliet, inskrivningen och konhuset. 
- Material har inte inkommit till Länsträffen för att kunna promota aktiviteten i god tid. 
- KM fixade sponsrade priser till Tjej knixen (Alla fick priser, SMC Uppsala sponsrade 

med 1 knixkurs).  
- Det finns ”Mälaren runt” klistermärken med inställt på om någon vill ha. 
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b) Redaktör 

- Inget att rapportera 
 

c) Webbansvarig 
- AM har jobbat med att fixa de fellänkningarna som fanns på hemsidan. 
 

d) Klubbansvarig 
- Inget att rapportera 
 

e) Trafikskolor 
- Inget att rapportera  
 

f) Touringansvarig 
- Inget att rapportera  
 

g) Träffansvarig 
- Länsträffen kommer att gå av stapel den 22/8-20. Olle håller i taktpinnen för 

genomförandet. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- Funkisdag genomfördes den 21/6-20 med rekord många funkisar (36st!). 
- Vår andra funkisdag genomfördes den 26/7-20 med temat inbromsning. 
- AL kommer hålla i en Pre exning för aspiranter på Gelleråsen där även MCT för 

Gävleborg var med som assisterande till AL. Förra årets var mycket uppskattad. 
- Vi skickar 2 av våra aspiranter på exning den 21-23/8-20 i Västerås, Stefan 

Reinebrandt och Robin Ringkvst. 
- 8-9/8-20 genomfördes Råd och Riktlinjer 3.0. Riks kommer att ta kostnaden för denna. 

Det var förutom Uppsala även Jämtland, Södermanland och Gävleborg som deltog i 
kursen som Nicklas Lundin höll i. 

- MCT för Gävleborg vill skapa ett samarbete med SMC Uppsala. 
 
 

i) Knixansvarig 
- Riks har meddelat att vi ska öppna upp våra kurser som vanligt men AH vill inte det 

utan vill att det ska vara som vi har det nu (Coronasäkert). 
- KM reserverade sig för att då ska ALLA deltagare och funktionärer vara utomhus och 

att man inte får gå in i lektionsalen/Inomhus med sin grupp. 
- Hjärtstartaren ska skruvas upp på väggen och det ansvarar AH för. 
- AL ansvarar för att det kommer hem plomberingar till skåpet som hjärtstartaren finns i. 
- Det är Kursledarens ansvar att inför varje kurs se över hjärtstartaren så den inte är 

använd. Om den är förbrukad, åtgärda det omgående! 
- AH meddelade att det är sista året han är knixansvarig. 
 

j) Kioskansvarig 
- KM köper in läsk/vatten och kexchoklad för försäljning utomhus. 
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget att rapportera 
 

l) Grusansvarig 
- AL har fått frågan att hålla alternativa gruskurser för Östra Aros och styrelsen beslutade 

att det var ok. 
- Det kommer vara gruskurs i Säfsen den 4-5/9-20 i ABCD´s regi, för närvarande är det 

10-12 deltagare. 
- 12-13/9-20 kommer det vara L1 och 2 kurser på Rörken och Folkracebanan i Rasbo. 
- Det kommer vara riks exning i grus den 18-20/9-20. 
- 2-4/10-20 Kommer det vara en workshop för grusinstruktörer. 

 
 



 
 

m) Trafikansvarig  
- Nytt PUTS möte är i september. 

 
n) Ungdomsansvarig  

- Försöker att få in lite yngre förmågor i gruppen. 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Vi kommer att ha en avslutning den 4/10-20 för hela familjen på Rörken. 
- Rasbo har lovat att våra nycklar som vi har kommer att passa och inte som det är nu att 

vi måste låna från nyckelgömman varje gång för att låsa upp till banan. 
- Riks kommer att genomföra ett digitalt årsmöte under hösten. 
 

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

§9 Övriga frågor 
- AH har inte hört något från Rasbo MK, vet inte om detta med ev lån är aktuellt längre.  

 

§10 Nästa möten 
Nästa styrelsemöte 1 september 18:30 i Stångby. 
Nästkommande styrelsemöten är planerade till den 6 oktober och den 3 november 2020. 

§11 Mötets avslutning  
Vice Ordföranden JB tackade alla och avslutade mötet. 

 
 
 
 

 

 

Mötes ordförande   Mötes sekreterare 

Jan Bondesson   Lotta Karlsson 
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