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Protokoll nr 1 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 10 jan 2022, mötet hölls på kansliet 
Skansbacken 4 i Gullmarsplan och även på distans via länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina ”Nina” Wallenberg, Peter Narbrink, Anneli Sönmez och 
Gustav Eriksson samt besök av Jesper Christensen och Johan Ström från kansliet. 
Deltog via länk: Olle Henriksson, Mikael Lindén, Haidi Lefvert och Björn Compier. 
 
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 med justeringen ang årsmötet som är den 26/2-
2022. Felskrivet i agendan, 20/3 var ett tidigare datum. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 11, 20211108 och nr 12, 20211205 (arbetsmöte) lästes 
upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Diskussion om de olika uppdragen / roller. 
Det diskuterades kring detta inför nästa säsong och inför nya styrelsen.  
- Ev besök under kvällen - Besöket består av Jesper Christensen och Johan Ström från 
SMC kansliet som deltog i våra diskussioner. 
 
8. Ekonomi – saldon 
Vår ekonomi är god och i balans 
 
- Budgeten lagd för 2022 och utfallet för året 2021 meddelades. 
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- Vi har bytt ekonomisystem per 1 jan 2022. 
- Till nästa möte skall vi bjuda in våra revisorer, och skicka över balans och resultat mm 
för året 2021.  
- Vår inkomstdeklaration har haft fel räkenskapsår, är rättat nu hos Skatteverket. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Inför nästa MC folket är det deadline för info 24/1, den utgivs vecka 13  28/3. 
- Parkering och MC frågor nu from 1 jan 2022, med tanke på nya restriktionerna idag 
(att ej åka kollektivt) bör en ny motion skrivas i ärendet för 2022.  
- Lite rolig statistik, i vårt Stockholmsdistrikt är vi 12833 medlemmar, snittåldern är 52 
år,  12 % kvinnor, 382 medlemmar är under 18 år. 
 
10. School / Utbildning  
- Planering av utbildningarna 
- Det kommer bjudas på diverse utbildningar under våren under förutsättning att de 
går att hålla pga restriktionerna. Planerat är bla ATT, Knix HLR mm. 
- Mötet ger ok till att beställa 100 st nya västar till i fyra olika färger med siffertryck 
fram och bak. Helst ingen extern reklam då de blir användbara över längre tid. 
 
11. Trafikpolitik 
- Har inte skett något sedan sist, men skall skicka in en ny remiss ang parkeringsfrågan. 
 
12.  Club  
- Ev klubbkonferens skall bokas innan våren för att klubbarna skall få ut sitt budskap. 
- Kurs på väg finns i planeringen.  
- Kanske nå ut till klubbarna som har egna lokaler och prata SMC i typ en halvtimme. 
- Vi diskuterade med gästerna hur vi kan nå ut till våra medlemmar, att ev öka antalet 
medlemmar. Många idéer finns. 
 
13.  IT. router  
- Routern är inköpt, funkar nu.  
 
14. Valberedningen 
-Presentation av förslag till nästa års styrelse 
Valberedningen har 2 st som svarat ja av 4 intresserade 
- Till styrelsemötet 15/2 skall nya till styrelsen presentera sig för oss kl 19.00 via länk. 
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15. Övriga frågor 
- Planering av årsmötet lördag 26/2. Vi diskuterade olika lösningar om hur vi håller ett 
säkert möte, dels utifrån Covidläget men även för att säkerställa röstlängden.  
- Renovering av lokalen, Nina mailar ut offertförfrågan till medlemmarna 
 
16. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum  
- Tisdag 15 feb kl 18:30 nya styrelsemedlemmar kommer in till kl 19.00 via länk 
- Årsmöte lördag 26 feb, samt konstituerande styrelsemöte. 
- Måndag 14 mars kl 18:30 Ny styrelse  
 
Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 
 
17. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Peter Narbrink 
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