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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 
Datum och nr: 2021-04-06, nr 4 
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) Erik Knebel (EK) Frånvarande: Anders Malm (AM), Robin Ringkvist (RR),  
   

§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 3 från 2021-03-21 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 
styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

§4 Ekonomi 
- Bokföringsprogrammet är nu funktionellt igen. 
- Vi har fått in anmälningsavgifter från Knix och gruskurser. Och även hyreskostnaden 

för Rörken för hela säsongen. 
- Vi får inte in något från den förra kassören eftersom vi har lämnat över ärendet till 

inkasso. Vi har en kostnad på 300kr/mån från Intrum Justitia.  

§5 Post och skrivelser 
- Det var en kort diskussion om vi skulle vidarebefordra post till sekreterare eller 

någon i styrelsen. Men vi kom överens om att vi behåller det som vi har det just nu. 
-  

§6 Rapporter från ansvarsområden 
a) Informatör  

- Vi har tuffare läge gällande Covid-19 men vi måste se till att hålla de restriktioner 
som finns. Dock finns det en skaderisk som vi måste ta i beaktande på våra kurser om 
det blir en krasch, men vi förhindrar även olyckor på våra vägar. Vi har fortfarande 
grönt ljus. Vi ser till att jobba med det här på funktionärsdagen på söndagen den 
11/4. Covid-19 resurs måste vi ha på plats, och är det så att man inte följer reglerna så 
kommer vi att avvisa kursdeltagaren. 

o Beslut är att vi kommer att fortsätta med kurserna trots att det är tuffare 
restriktioner. 

- Det finns nya flaggor som vi ska använda till flaggvakten. 
- En banderoll är uppsatt med SMC’s Uppsala läns logga på. 
- Avtackningspresenter till styrelsemedlemmar som har slutat. JL ser till att köpa 

dessa presentkort på Lelles. Lotta ser till att skriva ihop en text. 
o  Beslut: De som vi ska ge ett presentkort är: 

§ Anders Hjelm  1500kr 
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§ Roger Söderbom 1000kr 
§ Jan Bondesson  500kr 
§ Olle Furåker  500kr 
§ Emil Alexandersson 250kr 
§ Valter Norman  250kr 

- Det är nya krav som aspirant, man måste ha gått alla 4 steg på storbana för att kunna 
examineras som instruktör. Det kommer att innebära att det kommer att bli dyrare 
pga längre resor för våra aspiranter. Övriga distrikt betalar inte ut reseersättning till 
sina aspiranter. Vi betalar ut till alla aspiranter oavsett distrikt vilket inte känns helt 
rätt.  

o Beslut: Vi kommer inte att betala ut reseersättning till aspiranter från andra 
distrikt i fortsättningen.  

 
b) Redaktör 

- TLM har lagt in i SMC boken att vi har en nytt företag i form av Gabbis granna 
grönsaker som nu ger en SMC rabatt på 10%, TLM har lagt in det på hemsidan. 

 
c) Webbansvarig 

- Det har varit full aktivitet i att uppdatera webbsidan. 
 

d) Klubbansvarig 
- 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) 
- Pga. den nya banans förlängning så kommer vi att behöva walkie talkie av bättre 

kvalitet. Tanken är att ha 6 stycken, kostnaden kommer att hamna på ca 18 000kr –
27 000kr. ALM jobbar med att få in offerter för tillfället.  

o Beslut: Ok för ALM att genomföra inköpet. 
- Pga. den nya banans förlängning så kommer vi även att behöva ha ett släp för att 

snabbt kunna transportera kraschade motorcyklar på ett effektivt sätt. Kostnad 
mellan 5 000kr – 10 000kr 

o Beslut: Ok att ALM ser till att hitta en lösning på det här. 
- Vi behöver skapa en rutin hur vi ska agera med våra resurser som inte är aspiranter, 

det finns risker att de hoppar in mitt i en kurs för att få köra lite. ALM skriver ned 
sina tankar till en ny rutin. 

- Vi ska se till att rensa ut bland de resurser som inte är aktiva under föregående år. 
o Beslut: ALM ser till att jobba vidare med det här.  

 
i) Knixansvarig 

- Det var ett galet högt tryck på hemsidan när vi släppte våra Knix tillfällen! Hemsidan 
kraschade tyvärr vilket gjorde att mycket mail och telefonsamtal till ALM och TLM. 
 

j) Kioskansvarig 
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- Inget hänt sedan föregående möte.  
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

l) Grusansvarig 
- Det är även här ett högt tryck på våra gruskurser. Inom 2 minuter så var alla bokade 

redan. Vi har brist på grusinstruktörer vilket gör att vi inte kan fixa nya kurser just 
nu. Mycket bra arrangerat! En fråga kom upp om vi har för lågt pris på våra 
gruskurser. 

 
m) Trafikansvarig  

- LK meddelade att det kommit information om utställning av kommunens föreslagna 
stadsplan för södra Uppsala. 
 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

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

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Vi han inte gå igenom listan denna gång. 

§9 Övriga frågor 
- .  

 
§10 Nästa möten 

- Nästa styrelsemöten blir digitalt via Teams. 
o 2021-05-04 
o 2021-06-02 hos Lotta om det går att träffas pga Covid-19. 
o 2021-08-04 

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

 

_____________________   _______________________ 

Stefan Reinebrandt    Lotta Karlsson   
Sekreterare   Ordförande                                        
 




