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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 2 februari 2021, nr 2 
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), Frånvarande: Jan Bondesson (JB), Anders Malm (AM), Olle Furåker (OF), 
Emil Alexandersson (EA), Valter Norman (VN), Robin Ringkvist (RR), Torbjörn Lindgren 
(TL). 
Adjungerade på mötet: Christian Paral(CP) samt Magnus Hassling (MH) 
   

§1 Mötets öppnande     
Ordföranden LK hälsade alla välkomna och förklarade årets andra möte öppnat.  

§2 Godkännande av dagordningen   
Den föreslagna dagordningen godkändes.  

Dokumenten angående det kommande årsmötet kommer att behandlas under §7. 

§3 Föregående protokoll         
Föregående protokoll nr 1 från 2021-01-12 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 
styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

§4 Ekonomi 
- JL har inte skickat ut någon resultatrapport för den första tiden det här året eftersom 

det inte hänt särskilt mycket.  
- Några har redan köpt årskort för Knixkurser och det har kommit 1000kr från fd 

kassören. 
- Vi har nu fått besked om Länstian från Riks och det blev 115´. Det är nu inlagt i 

resultatrapporten för 2020. 
- JL har fått besked om att Symaskinsboden och Protrade inte längre är intresserade 

av sponsorplats på hemsidan och har meddelat det till webbmaster för borttagning av 
deras loggor. 

- JL meddelade att det kommit in 495kr på distriktets konto som egentligen är 
medlemsavgift i SMC Riks. Han kommer att kontakta medlemmen för återbetalning. 

- Bestämdes att vi överlåter till nya styrelsen att fatta beslut om vilka fonder vi ska 
stödja med pengar från kursavgifter och funktionärernas bidrag. 

§5 Post och skrivelser 
- Det var flera som besökt Stångby de senaste dagarna och ingen post verkar ha 

kommit. 
- Inte heller via mail har vi fått något intressant. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- KLM har varit fullt upptagen med flytt från mögelskadad lägenhet och inte lagt ut 

lika mycket nyheter som vanligt.  
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b) Redaktör 
- Eftersom vi bestämt att pausa medlemstidningen ”Navet”, finns inget nytt. 
 

c) Webbansvarig 
- AM var inte närvarande pga snökaos i Stockholmsområdet. 
- Webbmaster har fått några protokoll och uppdaterad text till årsmötessidan för 

publicering. När årsmöteshandlingarna är helt klara, kommer de också att läggas där. 
 

d) Klubbansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

e) Trafikskolor 
- Så vitt vi vet, har inget hänt sedan föregående möte. 
 

f) Touringansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

g) Träffansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- ALM berättade att han håller på att lära sig funktionerna i det nya bokningssystemet 

som håller på att utvecklas med nyheter allteftersom.  
- Snart kommer ALM och LK ha  ”kalendermöte” med Rasbo MK och fastställa datum 

för kursverksamheten 2021. Dessa ges bemyndigande av styrelsen att förhandla 
datum och banavgifter. 

 

i) Knixansvarig 
- AH meddelade att det inte hänt något sedan föregående möte. 

 

j) Kioskansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte.  
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

l) Grusansvarig 
- ALM berättade att planering av kursdatum pågår. 
 

m) Trafikansvarig  
- LK meddelade att det kommit information om utställning av kommunens föreslagna 

stadsplan för södra Uppsala. 
 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
 Årsmöteshandlingarna: 

- Den formella kallelsen till årsmötet 14 mars var med i MC-Folket nr 2.  
- Förstasidan fastställdes. 
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- Dagordningen för årsmötet fastställdes då det konstaterades att inga motioner 
kommit till årets årsmöte. 

- Verksamhetsberättelsen fastställdes. RS kommer att göra en bättre sidbrytning innan 
pdf:en läggs ut. 

- Resultatrapport och balansräkning fastställdes. JL kommer att lämna bokföringen 
till revisorerna i morgon. 

- Verksamhetsplanen för 2021 fastställdes. 
- Budget för 2021 fastställdes. 
- Årsmötessidan på webben kommer att kompletteras med ny text och alla färdiga 

årsmöteshandlingar. Alla dokument kommer också att skickas ut som pdf till alla i 
styrelsen efter mötet. 

- LK meddelade att det ännu inte är så många som anmält intresse för att vara med på 
vårt digitala årsmöte. KLM kommer att lägga ut påminnelse på Facebook några dagar 
innan 7 mars. 

§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 
- En glad nyhet som SMC informerat om är om möjligheten till friskvårdsbidrag för tex 

Knixkurs (om arbetsgivaren säger ok). Bla vår kassör har varit delaktig med 
information till SMC:s jurist Christian P (som varit SMC:s förhandlare med 
Skatteverket). Det kan bli så att vi kommer att få skriva många kvitton på 
deltagaravgifter i sommar. 

- RS hade noterat att webbsidan har flera sidor som är helt inaktuella/ointressanta för 
webbsidesbesökare. Vem skulle tex vara intresserad av aktiviteterna på SMC:s 50-
årsdag 2013? Efter några funderingar om eventuell besöksstatistik på webbsidan, 
lämnar vi förslaget till ytterligare översyn/borttagning av inaktuell text till 
kommande styrelse.  

 

§10 Nästa möten 
- Nästa styrelsemöten blir digitalt via Teams tisdagarna 2 mars samt 6 april kl 18.30. 

Mellan dessa möten är det årsmöte 14 mars kl 15.00 och styrelsekonferens den 21 
mars. 

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

 

Roger Söderbom    Lotta Karlsson   
Sekreterare   Ordförande                                        
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