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Protokoll nr 9 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 13 sept 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 Peter Narbrink,  
Gustav Eriksson och Malin Knutas vår revisor. 
Deltog via länk: Mikael Lindén. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
 
- Christina Wallenberg valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och till justerare valdes Peter Narbrink. 
 
5. Fastställande av dagordning 
 
- Dagordningen fastställdes utan justeringar.  
 
6. Föregående protokoll  
 
 - Föregående protokoll Nr 8, 23 aug 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
 
- Storkurshelgen på Arlanda 13-14 nov 2021, det diskuteras inom SMC Riks om det skall 
bli av i år, det är osäkert med tanke på läget kring smittspridningen på konferensen. Kan 
ändå tänkas bli av med tanke på restriktionerna som släpps nu i slutet av september.  
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8. Ekonomi – saldon 
 
Våra saldon enligt nedan: 
Företagskontot 575 252.81 kr  
Placeringskontot 753 115,25 kr  
Placeringsfonden 161 178.16 kr  
 
- Påminner kassören att skicka ut halvårssiffrorna till styrelsen och revisorerna. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Av någon anledning kom inte vår spalt med i senaste numret av MC Folket, trots att 
Nina skickade in det i tid. Inför nästa nummer av MC folkets länsspalt skall det skrivas 
och skickas in. Vi vill lyfta våra aspiranter som blev exade nyligen, grattis till två nya 
instruktörer, kanske en intervju med nån av dom eller båda. Vi planerar för School 
aktiviteter som vanligt. Lyft att vi haft fler körpass på Tuvängen under hösten, 5 pass 
istället för 4 pass. Har uppskattats bland medlemmarna. 
 
- Websidan behöver uppdateras, bla texten till avrostningen och tuvängen.  
 
10. School / Utbildning  
- Grundinstruktör och Storbaneinstruktörs utbildningen - har förändrats, Teams möten 
innan och en tredagars examinering. Bjuda in Staffan för att informera MCT:er om detta 
lite mer ingående. Man har många nya bra idéer.  
 
- Seth har gjort en variant på uppdaterad bok till aspiranter och instruktörer. 
 
- Prelboka banorna för avrostningar och Knix. Mattias förordar 4 st avrostningar. Olle 
och Gustav kollar och prelbokar.  
 
- Vi pratade om att på något sätt ersätta aspiranter och instruktörer på något sätt 
utifrån hur mycket man deltar. 
 
- Nina vill gå igenom våra PNL listor, problemet är att det bara är mailadresser. Svårt att 
se vem som finns bakom mailadressen men MCT kommer åt det tydligen. Vi måste 
kolla detta gentemot GDPR.  
 

about:blank


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 9 

 2021-09-13 

 

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm 

Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52 

E-post: styrelsen@smcstockholm.se, web: http://smcstockholm.se  
     
     

Vi bör maila ut en förfrågan till dessa mailadresser för att kunna rensa.  Vi bör inte 
använda PNL listor längre, man kan ut dom ur portalen istället som bör vara 
uppdaterad.  
 
- Gustav vill hyra Mc Dalton för aspirantutbildning, kostnad 1500 kr, mötet godkänner. 
 
11. Trafikpolitik 
- Vi har med hjälp av Maria N och Christian P svarat på en remiss på tre sidor. Den var 
bra skriven, en PR byrå har tittat på svaren.  Ang bla Mc i bussfil, Mc parkeringar och 
farliga rondeller i Stockholm. 
 
- Kommunalrådet i Österåkers kommun kommer trycka på myndigheter och regeringen 
ang bussfiler för att öppna upp bussfiler för Mc pendlare från 6  närliggande kommuner 
som går ihop och skriver.  
 
12.  Club  
- Klubbkonferensen ev i slutet av november, vi letar lokal på typ Hotel, Nina kollar. 
 
- Förslag på datum för årsmötet är söndag 20 mars 2022. Nina kollar upp lokal. 
 
13.  IT. router  

- Router skall införskaffas – Micke köper till nästa möte.  
 

14. Övrigt 
- Renovering av lokalen, Olle har skickat ut info till Peter och Micke. Lokalens rum 
mäter 17 + 13 + 14 + toa = ca 50 kvm. Nya golvbeläggningar i toa, dusch, slipa o lacka 
golv, måla väggar och tak, ev byta dörrar mm. Olle jobbar vidare och tar in offert-förslag 
hos medlemmarna. Kommer gå ut ett mail till samtliga medlemmar i Stockholm. Vore 
bra med någon som kan ta hela jobbet som totalentreprenör. 
 
- Nästan alla västar till funktionärer är utdelade. 
 
- Nina har köpt 6 st fåtöljer till lokalen, hon ligger ute med 1200 kr för det. Mötet 
godkänner att utlägget betalas ut.  
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15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum 2021 
- Måndag 11 okt kl 18:30 
- Måndag 8 nov kl 18:30 
- Måndag 13 dec kl 18:30 
 
Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 
 
16. Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades av Christina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Peter Narbrink 
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