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Protokoll nr 11 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 8 nov 2021, 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 Wallenberg, Haidi Lefvert, Olle Henriksson, Mikael Lindén och  
Gustav Eriksson. 
Deltog via länk: Peter Narbrink, Anneli Sönmez och Mattias Boström. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Mikael Lindén valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och till justerare valdes Mattias Boström. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes utan justeringar.  
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll Nr 10, 11 okt 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Storkurshelgen på Arlanda 13-14 nov är inställd och framflyttad till våren – mars 2022. 
- Inget nytt från Riks till detta möte. 
- Styrelsemöte med arbetsdag på Scandic Klara, söndagen 5 dec kl. 11.00 – 17.00, inkl 
lunch och fika. Är ett arbetsmöte – med budget, SMC boken, planera School, in med 
nytt folk i styrelsen och jobba vidare med visionstankarna som styrelsen påbörjade 
tidigare. 
 
8. Ekonomi – saldon 
- SMC Stockholms ekonomi är i balans enl. budget.  
- Budgeten måste ut, halvårssiffrorna till styrelsen och revisorerna. 
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9. Informatör / redaktör / websida 
- Nina skrev i förra MC Folket att vi behöver fylla på med folk till styrelsen inför nästa år.  
- Hon har skrivit nu till nästa tidning om Olles och Marias arbete med trafikpolitik.  
- Websida och redaktör har vi inget på just nu. 
 
10. School / Utbildning  
- Man jobbar på banbokningar för nästa säsongs utbildningar.  
- Utbildningstillfällen, bra att lägga de efter nyår, för då blickar folk framåt mot MC 
säsongen igen.  
- Västbeställningen – nästan alla är uthämtade. 
 
11. Trafikpolitik 
- Skickat in två remisser till Stockholm stad, ang gratis p-plats och gratis el för mc. Och 
fortsatt gratis MC parkering för 2022 i Stockholm. 
 
12.  Club  
- SMC boken - deadline 15/12. Nina skickar ut ett mail till klubbarna om vad som 
händer under nästa år så det kommer med i boken.  
- Inköp hjärtstartare - har vi i tidigare protokoll tagit beslut på att köpa in till våra 
utbildningar. Mötet föreslår att beställa en mot faktura. Summan är max 25.000 kr. 
 
13.  IT. router  
- Router och HDMI kabel är inköpt, Micke åker hit och fixar sen.  
 
14. Övriga frågor 
- Renovering av lokalen, Nina mailar ut offertförfrågan till medlemmarna. 
- Valberedningen (Gustav) – Har fått in 4 förslag, varav 3 är intresserade 
 
15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum  
- Måndag 5 dec kl 11,00 – 17,00  (OBS ! Datumet flyttat från 13 dec) 
- Måndag 10 jan 2022 kl 18:30 
- Tisdag 15 feb kl 18:30 
- Måndag 14 mars kl 18:30 
- Årsmöte Söndag 20 mars både digitalt och på plats. 
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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 Micke. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Mattias Boström 
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