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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 6 oktober 2020, nr 10 
Plats: Stångby hos Östra Aros MCK 
Närvarande: Lotta Karlsson (LK), Jan Bondesson (JB), Jan Lindberg (JL), Roger Söderbom 
(RS), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Tina Ljungqvist Malm (KLM), Anders Hjelm (AH), Olle 
Furåker (OF), Anders Malm (AM), Robin Ringkvist (RR), Torbjörn Lindgren (TL). 
Frånvarande: Stefan Reinebrandt (SR), Bengt Hägg (BH), Emil Alexandersson (EA), Valter 
Norman (VN),  
Adjungerade på mötet: Ingen 
 

   

§1 Mötets öppnande     
Ordföranden LK hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen   
Den föreslagna dagordningen godkändes.  

§3 Föregående protokoll         
Föregående protokoll nr 9 från 2020-09-01 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 
styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

§4 Ekonomi 
- JL gick igenom balans- och resultatrapporten och konstaterade att årets intäkter är 

slut och att det nu återstår utbetalning av funktionärsersättningar och en  del annat. 
- Oplanerade kostnader, tex mc-mässan och inköp av profilkläder påverkar resultatet. 
- Vi kommer troligen att landa på ett underskott på ca 20´. 
- Den extra bilagan med MC-Folket om årets årsmöte kostade nästan 7´ och det är 

tveksamt om utskicket påverkade antalet årsmötesbesökare positivt. 

§5 Post och skrivelser 
- Det har inkommit ett antal fakturor. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- KLM berättade om säsongsavslutningsdagen/Familjedagen på Rörken i söndags. På 

grund av regnet var det många som avanmälde sig men det var ändå ca 20 personer 
närvarande, både vuxna och barn. Några stora och små åkte på banan och gick 
tipspromenad. Den avslutande gokarttävlingen SMC Uppsala Crew Carting 

Championship vanns av Franz Mauritzon. Pga färre deltagare än förväntat, finns en 
del priser kvar till kommande år. 

- Det finns SMC infomaterial på aktuella trafikskolor. 
- Det finns också SMC infomaterial i serveringslokalen på Rörken. Den fungerar som 

väntrum för elever i samband med förarprov på motorcykel. 
- SMC Riks har digitalt Informatörsmöte 26 oktober. 
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b) Redaktör 
- Vår årliga informationsfolder Navet diskuterades. Vem läser fysiska tidningar och 

sparar dem under säsongen när det finns många andra sätt att få aktuell info? 
Tryckning och distribution av Navet kostar ca 17´ årligen. Beslut om ev framtid för 
Navet tas senare. 

 

c) Webbansvarig 
- AM berättade att han kompletterat med nya styrelseprotokoll. 
- Han har också tagit bort några Dropboxanvändare som inte längre är aktiva i  SMC 

Uppsala. 
 

d) Klubbansvarig 
- LK har varit i kontakt med några klubbar och fortsätter att uppdatera kontaktlistan.  
- Medlemsklubbarna kommer att erbjudas ha infomaterial på Distriktsträffen. 
 

e) Trafikskolor 
- Inget nytt att rapportera.  
 

f) Touringansvarig 
- Inget nytt att rapportera.  
 

g) Träffansvarig 
- OF berättade att det varit utvärderingsmöte från Länsträffen (strax innan 

styrelsemötet). OF kommer att renskriva synpunkter inför nästa styrelsemöte. 
- Bla ska vi försöka göra klubbarna mera delaktiga och bjuda in våra sponsorer. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- Vid årets 2 sista Knixkurser delades det ut utvärderingsblanketter till både deltagare 

och funktionärer. Många bra synpunkter har inkommit och sammanställningen 
kommer att läggas på Dropbox. Troligen blir det temadag Utvärdering i vinter för att 
föreslå ytterligare förbättringar inför säsongen 2021. 

- På årets sista Knixkurs fick vi besök av SMC Schools chef Staffan Nordin 
och ”Råd&Riktlinjergeneralen” Niklas Lundin & Maria Syrjälä. Det bjöds på bla 
smörgåstårta till alla närvarande funktionärer. 

- Allt väsentligt material från Rörken (inklusive hjärtstartaren) är nu flyttat till SMC-
kontoret 1 trappa upp. Deltagarvästarna har också passerat KLM:s tvättmaskin i 
Sigtuna. 

 

i) Knixansvarig 
- AH konstaterade att årets förkortade Knixsäsong är över. Trots allt har vi haft 15 

Knixkurser och 4 funktionärsdagar.  
- Enligt uppgift kommer den nya bandelen på gokartbanan att asfalteras V42. 

 

j) Kioskansvarig 
- Den vanliga serveringen har ju inte varit öppen men KLM har handlat dricka mm till 

försäljning (utomhus) till deltagare/funktionärer. Totalt har det sålts för drygt 2000 kr. 
 

k) Avrostningsansvarig 
- RS konstaterade att det var första gången sedan första Avrostningskursen 1973 som 

det inte blivit någon kurs. 
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- Det är ett antal deltagare som vill ha sin deltagaravgift innestående till nästa år men 
det blir bara rörigt att hålla rätt på. Vi ber om deras kontonummer och betalar tillbaka. 

 

l) Grusansvarig 
- ALM berättade att det var 23 nöjda deltagare på de 3 gruskurserna L1 samt 1-2 12-

13 september vid Rörken och Rasbo Folkracebana. 
- En grupp tjejer har anmält intresse för en egen gruskurs nästa år. 
- 1-4 oktober var det Workshop för grusinstruktörer i Säfsen med ALM som 

kursledare.  
- ALM var projektledare vid SMC/MC-Folkets testkörning av ABS på grushojar. Testen 

kördes vid motorsportområdet utanför Lidköping och bekostades av medel från 
Trafikverkets Skyltfond.  

 

m) Trafikansvarig  
- OF har ännu inte hört något mer om det planerade PUTS-mötet i Kommunen.  

 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget nytt att rapportera. 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Funktionärskepsarna finns nu att hämta på kansliet. 
- LK kommer att delta vid (fysiskt) möte för Distriktsordförande 21 november. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Aktivitetslistan gicks igenom och kommer att uppdateras med nya punkter efter 

dagens möte. Aktuell lista skickas därefter till styrelsen och läggs i Dropboxen. 
- Bestämdes att vi döljer (eller rensar bort) avslutade aktiviteter. 

§9 Övriga frågor 
- LK uppmanade styrelsen att gå in på Mitt Konto på SMC och anmäla sig till det 

digitala Riksårsmötet. 
 

§10 Nästa möten 
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum tisdagen den 3 november kl 18.30 i Stångby. 

Därefter planeras styrelsekonferens/möte lördagen den 5 december i Stångby samt 

tisdagen den 12 januari i Stångby.  

§11 Mötets avslutning  
Ordföranden LK tackade alla och avslutade mötet.  

 

Roger Söderbom    Lotta Karlsson   

Sekreterare   Ordförande                                        
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