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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 2022-01-12, nr 1 
Plats: Teams 
Närvarande:  Stefan Reinebrandt (SR), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Kristina Ljungqvist Malm (KLM), 
Jan Lindberg (JL), Magnus Hassling (MH) som gick in som suppleant med rösträtt under mötet, Christer 
Blomgren (CB) som gick in som suppleant med rösträtt under mötet, Robin Ringqvist (RR)  
Frånvarande: Erik Knebel (EK), Anders Malm (AM), 

§1 Mötets öppnande     
- Kristina Ljungqvist Malm öppnade mötet. 

§2 Godkännande av dagordningen   
- Den föreslagna dagordningen godkändes.  

§3 Föregående protokoll         
- Föregående protokoll nr 11 från 2021-12-07 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 

styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  
- Genomgång beslutslogg. 

§4 Ekonomi    
- På föregående möte sa vi att budgeten för 2022 ska ses över och godkännas för att kunna 

skickas ut som en bilaga till årsmötet som äger rum 2022-02-20. 
o Beslut: Godkänt förslag till budget för 2022. 

- Vi kommer att göra ett negativt resultat på ca –9 000SEK för 2021, och vi väntar på att 
Länstian ska komma in från Riks. Efter att länstian har kommit in så kommer slutrapporten 
färdigställas och skickas till revisorerna.  

§5 Post och skrivelser 
- MC Mässan i Uppsala den 25-27 februari är inställd.  
- Harley Davidsson Club Sweden vill ha KNIX plus.  

o Bra att veta vilket datum det gäller. KLM kollar datum med HDCS. RR ställer upp som 
KL till detta event.  

- Vi har fått den slutliga skatten från skatteverket, som är nollad. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- Jag har nu lagt in i Dropboxen. -Info till trafikskolorna ”SMC Distrikt trafikskola” samt 

reviderad info om ansvarsområdena ” SMC Distrikt 2022” 
- På ordförandemötet 2022-01-11, riks har sammanställt ett informationsblad med SMC 

strategi och statistik.  
 

b) Redaktör 
- Inget att rapportera. 
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c) Webbansvarig 
- Inget att rapportera. 

 

d) Klubbansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

e) Trafikskolor 
- Se informatör. 
 

f) Touringansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

g) Träffansvarig 
- Ingen MC mässa och ingen hoj-X.  
 

h) MCT (Utbildningsansvarig) 
- Vi behöver påpeka i framtida kursbeskrivningar 2022 att deltagarna inte får filma eller fota 

under kursverksamheten för att dom ska koncentrera sig på utbildning. Det är ett beslut 
som riks tagit sedan tidigare och som vi måste följa. Vi kan titta på en formulering att man 
måste komma in i förtid med en tydlig motivering varför man vill filma till kursledaren.  

o Beslut: Tas med på kommande instruktörsmöte, samt att ALM tittar på ett utkast till 
kursbeskrivning. 

- SMC Uppsala aspirantfond. ALM har satt samman ett material till regler för den nya fonden. 
Beslut kommer att tas på kommande styrelsemöte. 

- MCT rollen kommer att döpas om till utbildningsansvarig. 
 

i) Knixansvarig 
- Kalendermöte med Rasbo MK 2022-01-24 kl 19:00. ALM och SR medverkar på detta möte. 

ALM gick igenom tider som vi skulle vilja ha under säsongen.  
o Beslut: ALM får fullt mandat till att förhandla banavgiften med Rasbo MK för 2022. 

Det finns en möjlighet att vi kan få Covid-19 rabatt. Men det kan även innebära att 
det blir restriktioner som kan göra att kurser ställs in. 
 

j) Kioskansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 

 

l) Grusansvarig 
- Datum klart med att SMC Uppsala läns MCT kommer hålla i Riks grusinstruktörsutbildning 

under datumen 2022-04-28 – 2022-05-01 i Rosersberg. 

m) Trafikansvarig  
- Inget nytt under det här mötet. 

 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget nytt under det här mötet.  
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§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Kallelse till årsmötet har gjorts via Portalen, MC Folket, hemsidan, FB sidan samt genom 

utskick från riks. 
- Storkurshelgen i mars kommer att flyttas till september istället. 
- GDPR, vi får inte ha någon lista med namn på medlemmar och funktionärer på privat dator 

utan en bra motivering till varför man ska ha denna lista. Listor som är kopplade till en 
utbildning ska raderas efter att utbildningen är genomförd. Det här behöver funktionärer 
som har utökad access till Portalen veta. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Genomfördes på mötet. 

§9 Övriga frågor 
- Årsmötet 2022-02-20 

o Beslut: Årsmötet kommer att köras via länk. 
o Läs igenom verksamhetsberättelsen till nästa styrelsemöte. 

 

§10 Nästa möten 
- Nästkommande styrelsemöten 

o 2022-02-01 via Teams 
o 2022-02-20 årsmöte 
o 2022-03-01 konstituerande styrelsemöte 
o 2022-04-05 

§11 Mötets avslutning  
Ordförande Kristina Ljungqvist Malm tackade alla och avslutade mötet.  

 

 

________________________ ___________________________ 

Stefan Reinebrandt                                                    Kristina Ljungqvist Malm 

Sekreterare                                                                  Ordförande 
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