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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 3 november 2020, nr 11 
Plats: Digitalt via Teams 
Närvarande: Lotta Karlsson (LK), Jan Lindberg (JL), Roger Söderbom (RS), Stefan 
Reinebrandt (SR), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Tina Ljungqvist Malm (KLM), Anders Hjelm 
(AH), Anders Malm (AM) 
Frånvarande: Jan Bondesson (JB), Olle Furåker (OF), Emil Alexandersson (EA), Valter 
Norman (VN), Robin Ringkvist (RR), Torbjörn Lindgren (TL). 
Adjungerade på mötet: Ingen 
   

§1 Mötets öppnande     
Ordföranden LK hälsade alla välkomna och förklarade SMC Uppsalas första digitala 
möte öppnat. 

§2 Godkännande av dagordningen   
Den föreslagna dagordningen godkändes.  

§3 Föregående protokoll         
Föregående protokoll nr 10 från 2020-10-06 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 
styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

§4 Ekonomi 
- JL hade skickat ut resultatrapport och balansräkning inför mötet och gick igenom 

delar av detta. 
- Det har av förklarliga skäl varit lägre intäkter än föregående år samtidigt som det 

varit flera oplanerade kostnader (tex profilkläder och mc-mässan i Uppsala). 
- Just nu är det +12´ men det kommer snart bla utbetalning av funktionärernas 

milersättningar (ca 25´). Årets resultat kommer troligen att hamna på ca -20´. 

§5 Post och skrivelser 
- Det har inkommit bla faktura från Loopia för domännamnet. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- KLM berättade att SMC Riks hade digitalt Informatörs- och webmastermöte 26 

oktober med representanter från alla distrikt utom två. Där diskuterades att 
- SMC tappat medlemmar men att SMC Uppsala ändå ligger hyggligt till, på 5:e plats 

med 0,23% minskat antal medlemmar. Det planeras olika former av 
medlemsvärvningsaktiviteter. Bla kommer man att ta fram en gemensam 
PowerPoint-presentation till Trafikskolor. Distrikten uppmanades att använda sociala 
medier för att bla locka fler customåkare. 

- Det blir, som tidigare meddelats, ingen stor mc-mässa i Stockholm men det kommer 
att bli flera mindre ”utställningar/Start2Ride”-evenemang i landet. I Stockholm blir det 
15-16 maj. 

- SMC-boken kommer att skickas ut även 2021. Uppgifter om aktiviteter till kalendern 
kan lämnas, absolut senast 15 januari. 
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- SMC rekommenderar att distrikten planerar kursverksamheten för 2021 
som ”normalt” men att man bara tar emot SMC-medlemmar. Munskydd ska 
användas i samband med säkerhetskontroll av deltagarnas fordon. 

- SMC Uppsalas aktivitet ”Funktionärsdag med/utan motor” mottogs positivt. 
 

b) Redaktör 
- Diskussion om framtiden för distriktets informationstidning ”Navet” kommer vi att 

göra vid styrelsekonferensen i december. 
 

c) Webbansvarig 
- AM berättade från det digitala webmastermötet att: 
- Distriktens hemsidor ska rensas från gammalt inaktuellt inför konverteringen till nya 

kommande websidan. AM berättade att mycket redan är klart med det. 
 

d) Klubbansvarig 
- LK har varit i kontakt med alla klubbar och fortsatt att uppdatera kontaktlistan. 
- Dannemora MC vill gärna att styrelsen besöker någon fikakväll på torsdagar.  
 

e) Trafikskolor 
- Inget nytt att rapportera.  
 

f) Touringansvarig 
- Inget nytt att rapportera.  
 

g) Träffansvarig 
- Inget nytt att rapportera. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- ALM berättade att det var digitalt MCT-möte igår. Det var meningen att det skulle bli 

kort info men blev lite mer: 
- Beteckningarna på instruktörer och aspiranter har redan ändrats i medlemssystemet, 

oavsett om det gäller stor eller liten bana. Begreppet ”Avancerad kurs” kommer 
också att förändras framöver. 

- Det var lite info om hur man lägger in kurser/evenemang i nya grundkurssystemet. 
Synpunkter på systemet skickas till SMC:s webmaster Jonny C. Just nu verkar det 
som om alla uppgifter från föregående år är borta, vilket skulle innebära en hel del 
problem för oss. 

- Beteckningen Knix anses lite märklig och kommer troligen att ersättas av det tidigare 
Broms- och Kurvkurs. 

 

i) Knixansvarig 
- AH har också konstaterat att uppgifter om årets funktionärer fn är borta. De behövs 

för att kunna betala ut milersättning för 2020. 
- Föreslogs att vi försöker arrangera det tidigare konceptet ”Knix Plus” med 

Avrostning, Knix och Landsvägskörning under en heldag (tex söndag). 
Rörkengruppen planerar vidare. 

- AH har varit på Rörken och provkört nya slingan med både mc och drönare. 
 

j) Kioskansvarig 
- Det finns en del kvarvarande dricka och fikatillbehör på kontoret. Det var ju tänkt att 

det skulle användas till vinteraktiviteter som nu inte blir av.  
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k) Avrostningsansvarig 
- Meddelades att vår Avrostningsansvarige Bengt Hägg numera tillhör SMC Väst och 

har därmed lämnat SMC Uppsalas styrelse. 
 

l) Grusansvarig 
- ALM berättade att det inte hänt något sedan föregående möte 
- ALM kommer att påminna Rasbo MK om faktura för hyra av Folkracebanan. 
 

m) Trafikansvarig  
- Inget nytt att rapportera.  

 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget nytt att rapportera. 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- LK kommer att delta vid (fysiskt) möte för Distriktsordförande 21 november. 
- LK har tillskrivit fd kassören för att bekräfta hennes kontaktuppgifter. Hon har hittills 

betalat 83.500kr och det är drygt 40´ kvar. ALM kollar med Klarna och andra 
betalningsalternativ om att ev överta skulden och sköta inkasso. Beslut om alternativ 
tas vid nästa styrelsemöte. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Aktivitetslistan gicks igenom och några punkter ströks/klarmarkerades. Listan 

kommer att uppdateras med nya punkter efter dagens möte. Aktuell lista skickas 
därefter till styrelsen och läggs i Dropboxen. 

§9 Övriga frågor 
- KLM meddelade att hon skickat grattiskort från vårt distrikt till SMC:s ordförande 

Ronny Overgaard som fyller 50 kommande vecka. 
- LK är numera suppleant och Rörkenansvarig i Östra Aros MCK:s styrelse. 
- Undrades angående Rasbo MK:s prissättning för uthyrning av Rörkenbanan till 

externa hyresgäster. Vi kommer att påtala våra synpunkter för Rasbo MK. 
 

§10 Nästa möten 
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum i samband med styrelsekonferensen lördagen 

den 5 december. Eventuellt ska vi hitta en möteslokal som är större än Stångby. LK 

kommer att skicka ut kallelse och RS skickar ut Arbetsbeskrivningarna inför mötet. 

Därefter planeras ”vanligt” styrelsemöte tisdagen den 12 januari samt 2 februari i 

Stångby.  

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

 

Roger Söderbom    Lotta Karlsson   

Sekreterare   Ordförande                                        
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