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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 
Datum och nr: 2021-05-04, nr 5 
Plats: Digitalt via Teams 
Närvarande: Lotta Karlsson (LK), Jan Lindberg (JL), Stefan Reinebrandt (SR), Anders 
Ljungqvist Malm (ALM), Tina Ljungqvist Malm (KLM), Magnus Hassling (MH), Christer 
Blomgren (CB) Robin Ringkvist (RR) Frånvarande: Anders Malm (AM),  
   

§1 Mötets öppnande     
Ordföranden LK hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§2 Godkännande av dagordningen   
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 

§3 Föregående protokoll         
Föregående protokoll nr 4 från 2021-04-06 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 
styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

§4 Ekonomi 
- De har kommit in hel del intäkter i form av kursavgifter, samt inköp i form av 

nyanskaffning till verksamheten på Rörken. 
  

§5 Post och skrivelser 
- Det är av vikt att vi följer alla regler så att vi inte riskerar att stängas ned det har 

skickats ut ett förtydligande från Staffan Nordin. Vi har fortsatt stöd från Riks för de 
åtgärder som vi har. 

- Vi har fått tack för presentkortet från Olle Furåker. 
- Vi har fått in folders från SMC riks med information om samarbetet mellan 

Trafikverket, körskolorna och SMC i att köra försiktigt som MC förare. Vi tar ut dem 
till Rörken som vi kan dela ut. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 
a) Informatör  

- Inköp av första förband till våra kurser har gjorts. Sen kommer vi att måla våra konor 
men ny sprayfärg som har köpts in.  

- Vi har fått beröm för den riskanalys som har gjorts för Covid-19 från flera inom riks. 
-  

 
b) Redaktör 

- Inget under detta möte 
 

c) Webbansvarig 
- Inget att rapportera eftersom AM inte var närvarande. 

 
d) Klubbansvarig 
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- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

e) Trafikskolor 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

f) Touringansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

g) Träffansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- Funktionärsträff den 11/4 där vi testade av den nya banan. Testade av Covid-19 

reglerna samt att vi gjorde en avkoning för att begränsa hastigheten på den långa 
raksträckan. Alla var nöjda och belåtna. 

- Banhyran är just nu redan återbetald med de kurser som har släppts.  
- Ragne Gustavsson, Kent Eneroth och Hans Elmegren kommer att hålla en SMC kurs 

för Klubben Tre vapen som kommer att faktureras 5500 kr. 
- Vi har köpt in 6st Walkie Talkies för att förenkla kommunikation under våra kurser. 
- Vi har kommer att köpa in ett bärningssläp för att kunna ta hand om ej fungerande 

motorcyklar. Det kommer inte vara påställt utan kommer att vara oregistrerat. 
 

i) Knixansvarig 
- Vi hade Christian Paral som invigde funktionärsträffen av den nya banan den 11/4. 
- Årets första Knixpremiär gick av stapeln den 3/5. Det gick i stort sett bra, vissa 

problem med inskrivningen. Samt att vi måste jobba hårdare med att hålla Covid-19 
restriktionerna som vi har satt upp. När vi har påmint om avstånden så har våra 
deltagare uppskattat feedbacken. Vi ändrade lite i depå ordningen under kvällen då 
blå grupp fick parkera sina motorcyklar på parkeringen det blev lätt trångt i depån 
annars. Flaggvakten satt på läktaren för att kunna se in i de bortre kurvorna som 
man inte har översikt som depåchef. 

- Efterlyser idéer till söndagar som vi har bokat upp mellan 10.00 – 14.00. Några 
förslag är övningskörningsdag, prova på dag, etc.  
 

j) Kioskansvarig 
- Vi hade läsk och kexchoklad till försäljning som betalades via Swish.  
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. Vi har ett möte planerat den 5/5. Det finns ett 

intresse av att det ska hållas avrostningar. 
 

l) Grusansvarig 
- Gruskursen 24 - 25/4 flyttades till 15 – 16/5 pga dåligt väder. 
- Planerad kurs under helgen 8 - 9/5. 
- Riks gruskompetens utbildning med examinering ägde rum mellan 28/4 – 2/5.  

o 7 personer som examinerades varav en från Uppsala, Roger Ejderfeldt.  
- Alla kurser är fullbokade under säsongen. 
 
 
 

m) Trafikansvarig  
- Inget hänt sedan föregående möte. 
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n) Ungdomsansvarig  

- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Inga punkter. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Genomfört på mötet. 

§9 Övriga frågor 
- Inga övriga frågor.  

 
§10 Nästa möten 

- Nästa styrelsemöten blir digitalt via Teams. 
o 2021-06-02 hos Lotta om det går att träffas pga Covid-19. 
o 2021-08-04 
o 2021-09-07 

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

 

_____________________   _______________________ 

Stefan Reinebrandt    Lotta Karlsson   
Sekreterare   Ordförande                                        
 


