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Protokoll nr 6 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 13 juni 
2022, Skansbacken 4, Gullmarsplan även digitalt på länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Vice ordförande Mikael Lindén öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Mikael Lindén, Haidi Lefvert, Gustav Eriksson och Michael Westin. 
Deltog via länk: Christina ”Nina” Wallenberg, Carlos Gutierrez, Peter Narbrink och An-
neli Sömnez. 
 
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 Gustav Eriksson valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 5, 20220509 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Återkoppling SMC Weekend, Riks årsmöte i Båstad  13-15 maj 2022 
- Det var trevligt, men väldigt få personer deltog, ca 100 st, varav bara 11 distrikt re-
presenterade av 21 st. Nina tog upp frågan ang exnigen och Mattias Boström i Båstad, 
det blev väl inget direkt gensvar. Man kommer ta upp det nu ikväll under mötet med 
nya Riksstyrelsen. Vi kommer få en återkoppling på det Mattias har skrivit till dom, det 
framfördes att vi i SMC Stockholm styrelse står bakom det som uttryckts. 
- Riksträffen i Romme, fred 2/9 till sönd 4/9 är bokat för de som vill med.  
 
8. Ekonomi – lägesrapport  
- Ekonomin är god och i balans, distriktstian har kommit in på kontot. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – är inte skriven denna gång.   
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- Återkoppling - Öppet Hus på Rapido lördag 14 maj 2022. Haidi och Carlos var på plats 
och pratade med SMC medlemmar / ev nya medlemmar. Vi hade en ”Vinna medlem-
skapstävling” Men de flesta besökare var redan medlemmar. Så vi kommer skicka ut 5 
st buffar till de som gissade närmast av de få som gissade. En trevlig dag. 
-Återkoppling - ”MC on Tour” fd ”Start to Ride” är 21-22 maj på Gillinge. Handlarna var 
på plats och visade upp sina Mc som man kunde provköra, man fick boka upp sig samt 
att det kosta en slant att provköra. Nina, Carlos representerade SMC och Annelie kom 
på söndagen. Värvade 8 nya medlemmar totalt den helgen. Söndagen drog fler gäster. 
 
10. School / Utbildning  
- Säsongen har dragit igång på riktigt, maten på Arlanda TT2 (arrangerad av riks) har 
varit under all kritik. Fungerade inte så bra på de tillfällen vi haft under våren.  
- Uppsala genomförde Råd och riktlinjer 3.5 där instruktörer ifrån andra distrikt kunde 
delta gratis om de var aktiva på Rörken. 
- 28/5 hade vi vår första avrostning, pga dåligt väder kom bara hälften av alla bokade 
deltagare. Det var få funktionärer då det krockade med kurs på Gelleråsen.  
-Nu i helgen 11-12/6 hade vi vårexning samtidigt med knix på ATT1. Aspiranten som 
skickades för att exas blev godkänd. 
- Gustav har skickat ut lite frågor kring vad resurserna vill ha för typ av utbildning un-
der vintern. Generellt låg svarsfrekvens men många vill lära sig mycket. 
- Tjejknixen i samarbete med Bike Babes Stockholm blir av 10 juli. 
- Gustav har klivit av avrostningsgruppen, Ragne och Olle är kvar. 
- 9-10/7 knix ATT1, 23-24/7 Knix tuvängen, HLR kurs 7/8 hos Daltons, 13/8 Knix 
Tuvängen. 
- Helgen 3-4/9 har riks trippel bokat. 1-4/9 är det exning på Rörken, 2-4/9 är det riks-
träffen, 3-4/9 är det BKK på ATT2. 
 
11. Trafikpolitik 
- 5 maj, eventet med politiker och Elmotorcyklar där SMC skjutsat runt på Gillinge. 
Konceptet för kvällen var Elmotorcyklar. Ett problem är laddningen för elmotorcyklar, 
det får våra politiker ta med sig, det var en lyckad, uppskattad och trevlig kväll. 
- Ännu inget svar ännu på den inlämnade skrivelsen om Framkomlighetsstrategin som 
Maria Nordqvist har gjort tillsammans med en reklambyrå.  
 
12.  Club  
- Klubb konferensen – pausar vi till september efter Romme, kan försöka där att få 
kontakt med klubbar och ev gå vidare sen. 
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- Rabattställen – Carlos har jobbat med SMC rabattställen, vilka rabatter som fortfa-
rande gäller.  
 
13.  IT   
- Köpa en webkamera som fungerar med projektor och duk, Micke L fixar det snart.  
- Vi behöver en ny telefon eftersom den gamla (ordförandemobilen) inte laddar längre, 
mötet beslöt att Nina kollar upp det och isf köper en i sommar. 
 
14. Övriga frågor 
- Inget övrigt att tillaägga 
 
16. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 15/8-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 12/9-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 10/10-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 14/11-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 12/12-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
 
- Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. Mötena ligger i kalendern.  
- Under sommaruppehållet hörs vi om det behövs, Nina gör en telefonlista över alla i 
styrelsen och mailar ut.  
 
17. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Micke. 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert                          Gustav Eriksson 
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