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Protokoll nr 11 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 12 dec 
2022, på plats och digitalt på länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina ”Nina” Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina ”Nina” Wallenberg, Haidi Lefvert, Anneli Sömnez och Peter Nar-
brink 
Deltog via länk: Micke Westin, Björn Compier, Gustav Eriksson, Andreas Egerman och 
lämnade mötet på punkt 9.  
Valberedningen: Sven-Erik Claesson.  
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Christina ”Nina” Wallenberg valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och Peter Narbrink valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 10, 20221121 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Hoj-X 3-5 feb 2023 – Det rullar in anmälningar, kick-back på 100 kr per person till klubb 
anslutna deltagare. 
 
8. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – skrivs som vanligt av Nina. Till nästa nummer ligger en annons 
om Årsmötet 19 mars och i spalten. Årsmötet är bokat till Triumph butiken i Bredden, 
dom kommer att prata lite om sina hojar mm i en timme efter årsmötet. Vi kommer tacka 
av avgående styrelsemedlemmar och ev andra som vi vill uppmärksamma inom SMC 
Stockholm. 
Kommande datum: 
3-5 februari - Hoj-X  
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5-7 maj - SMC weekend med årsmöte i Åre 
13-14 maj - MC on Tour på Gillinge. 
    
9. Ekonomi – lägesrapport  
- Ekonomin är god och i balans, vi följer budget. 
- Anneli, kassör redovisade avstämning per 30/9 2022, utskickad idag per mail.  
Balans och resultat stämmer bra mot budget.  
- Revisorerna har gått igenom räkenskaperna och tycker det ser bra ut. Kassören har gjort 
ett bra jobb, mycket tydligare nu. De brukar titta på underlagen, men går ju inte nu.  
- Inför nästa budget behöver Anneli få in era ev kostnader för 2023. 
 
10. School / Utbildning  
- Avslutning för utbildningsgruppen. Skall bokas, det lutar åt att det sker i början av 2023. 
Datum kommer. 
- Vinterns aktiviteter – inget bokat ännu.  
- 4 HLR utbildningar skall bokas in på Daltons under starten på nästa år. 
- 15/1 -2023 ”Sluta Bromsa börja Gasa” är en kurs med Cecilia von Hausswolff, SMC Sö-
dermanland som hålls i Rapidos lokal.  
- Övriga planer för våren arbetas det på. 
- Tittat på nya profilkläder för nästa säsong, västar mm. 
 
11. Trafikpolitik 
- Hänt sen sist…. Ingen info, Andreas lämnade mötet under punkt 9. 
 
12.  Club / Rabattställen 
- På torsdag 15/12 är det deadline på SMC boken, Carlos har koll. 
- Hoj X i feb 2023- Klubbar kan ha möten på båten, får 100 kr kick-back per deltagare. 
- Huddinge MCK blir av med sitt hus/lokal har blivit erbjudna att vara i vår lokal eller på 
Rapido. 
- Hur når vi fler medlemmar, yngre medlemmar? Vi måste börja göra något, 10 filmer är 
ju på väg med Micke Westin. Vad kan vi göra mer?  
- Filmerna är nästan klara, enl Micke. Det har tillkommit mer info kring droger mm. Bud-
skapet baseras på ”olyckor”, filmerna är 3D animerat och lite mer TV spelsmässigt och 
kommer bli E-learning, därmed kanske det lockar yngre.  
- ”Mc on tour” på Gillinge är planerat till 13-14 maj 2023.  
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- Björn tar upp att ev nå ungdomar med körning på bana, ex Knix, motiveringen är att 
unga inte har ekonomi till kurser men skulle ha nytta av dom och ev locka till fler med-
lemmar på sikt. Bra idé tycker vi, Gustav tar med sig detta till gruppen. 
 
13.  Valberedningen informerar 
- Arbetet fortsätter.  
 
14. Övriga frågor 
- Inga övriga frågor  
 
15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 16/1-23 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 13/2-23 
- 13/3-22 (Ev för inkomna motioner) 
- 19/3-22  Årsmöte   
 
- Mötena kommer vara på Skansbacken för de som kan om läget tillåter. Men även  
digitalt, länk bifogas i kallelsen. Mötena ligger i kalendern.  
 
16. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Peter Narbrink 
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