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Protokoll nr 10 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 21 nov 
2022, digitalt på länk pga vädersituationen i Stockholm (snö).  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina ”Nina” Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Ingen pga snökaoset i Stockholm denna dag. 
Deltog via länk: Christina ”Nina” Wallenberg, Carlos Gutiérrez Fuentes, Haidi Lefvert, An-
neli Sömnez, Gustav Eriksson och Peter Narbrink. 
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 Carlos Gutiérrez Fuentes valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 9, 20221010 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- SMC Storkurshelg i Arlanda 19-20 november 2022. Roger var konferencier och höll koll 
på tid och planering. Det program som Roger drog hos oss på förra mötet var i stort så 
som det blev. Vi var fem st som deltog, en mycket trevlig o bra konferens. 
Micke L var på ordismötet, Nina och Haidi var på Informatör, webbmaster och sekre-
terarmötet, Gustav var på MCT mötet och Anneli på Kassörsmötet.  
 
Lite olika information kom upp på konferensen. 
- Vi är 263 000 mc åkare i Sverige. Vi pratade om att få fler unga att köra, värva fler med-
lemmar, hur?  
- Vi tittade på en del olycksstatistik för mc förare med eller utan körkort.  
- Man vill att vi har en rabattansvarig i varje distrikt, vi har Carlos. 
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8. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – skrivs som vanligt av Nina. Manusstopp 8/11. 
Kommande datum: 
3-5 februari - Hoj-X  
5-7 maj - SMC weekend med årsmöte i Åre 
2-3 september - Riksträffen i Romme  
    
9. Ekonomi – lägesrapport  
- Ekonomin är god och i balans, vi följer budget. 
 
10. School / Utbildning  
- Avslutning för utbildningsgruppen.  
- Instruktörskonferensen, bra med bla föreläsningar från div försäkringsbolag. 
- Knix planeras, kommer bli lite på ATT1.  
- Utvärdering av knixkurser. 
 
11. Trafikpolitik 
- Vi uppvaktar politiker i trafikfrågor löpande. 
 
12.  Club / Rabattställen 
- SMC-boken, deadline 15/12. Nina lägger ut en fråga på Fb och hemsidan. 
- Rabattställen är uppdaterade med giltig information.  
- Klubbkonferensen på Rapido MCK söndagen 23 okt kl 13.00. Nina skickade inbjudan till 
klubbarna. Chippen från valberedningen och Nina deltog från oss. Det var ett bra utbyte 
mellan klubbarna, trots att det var få klubbar representerade.  
 
13.  Valberedningen informerar 
- Arbetet börjar ta form, det finns tankar och idéer. Skall fortsätta samtala och komma 
vidare. Kort sagt väl i fas för att vara redo inför mötet i mars.  
 
14. Övriga frågor 
- Inga övriga frågor 
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15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
-  12/12-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet  
-  16/1-23 
-  13/2-23 
-  13/3-22 
-  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   Carlos Gutiérrez Fuentes 
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