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Protokoll nr 6 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 10 maj 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 och Gustav 
Eriksson. 
Deltog via länk: Mattias Boström, Anneli Sömnez, Mikael Lindén och Peter Narbrink. 

3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice

 Christina valdes till ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare och justerare för mötet

 Haidi Lefvert valdes till sekreterare och till justerare valdes Olle Henriksson. 

5. Fastställande av dagordning

 Dagordningen fastställdes utan justeringar. 

6. Föregående protokoll

 Föregående protokoll Nr 5, 12 april 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 

7. Ordförande informerar

- Nina skickade mail till styrelsen ang att SMC rikskansliet sitter i ett ansträngt läge och 
har fullt upp pga sjukdom och hög arbetsbelastning just nu.  
- Romme rikskonferens helgen (2)3-5 sept 2021– hur känner styrelsen för att delta? 
Några vill och kan delta, det krockar tyvärr med Arlanda. Bör bokas snart, Olle, Haidi, 
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Anneli, Peter, Nina och Micke ser ut att kunna. Nina kollar upp med övriga i styrelsen. 
Joel har klivit av sitt styrelseuppdraget. 
Jess vill ha hjälp med avlastning som klubbansvarig. 

8. Ekonomi – saldon och bankbehörighet

Våra saldon enligt nedan: 

Företagskontot 370 621,86 kr 
Placeringskontot 753 115,25 kr 
Placeringsfonden 161 178,16 kr 

Alla intäkter och utgifter är under kontroll. 

9. Informatör / redaktör och web
- Mc folket är inskrivet till nästa nummer. 
- Mälaren Runt 21 aug-21 planerar Riks att genomföra, dom vill ha tips på vad man 
kan göra utmed vägen. Konceptet kommer vara samma som tidigare år.
MCE håller i slutmålet. SMC STO erbjuds att representera i start och slut.  
- Maillistor uppdateras,  Joel kommer tas bort.   
- SMC telefonen, Nina har inget nätabonnemang (går bara att ringa) men förslag är att 
Gustav får ersättning med ex 50 kr av SMC vid varje tillfälle han behöver nätet. 
Gustav skriver då reseräkning. Mötet godkänner förslaget. 
- Niklas Bill är ansvarig för internetet i kansliet som går via Rapido. 
Vi behöver köpa en router, Micke kollar vidare. 
- Backup som redaktör, för att kunna lägga upp på webben. 
Både Peter och Micke tar det uppdraget, webb-utbildningen är uppskjuten till juni. 

10. School / Utbildning

a) Utbildning – Den genomförda första HLR utbildningen var bra, halvdagarna är
fullbokade. Den 30/5 är det bara en deltagare anmäld, det kan vi hinta om på
sociala medier.

- Vi ska skicka en person på exningen under våren och en till under hösten som
vi kommer behöva betala för.

b) Avrostning – 24/4 hade vi internavrostning på Gillinge – kallt som attan, men
en mycket bra dag. Skippade landsvägskörningen men övriga övningar
genomfördes enl plan. Under den 2/5 fungerade det också bra. Instruktörer
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som skall ha gruppen skall vara vid gruppen från början. Öppna bommen -
tidigast kl 8.00 ej tidigare så man hinner förbereda dagen. Hade varit kul med 
fler instruktörer.  
- Kurserna på Arlanda helgen 9-10/5 fungerade bra, lite otydliga Covid-19 regler. 
Många avhopp på söndagseftermiddagen, berodde säkert på det kyliga regniga 
vädret. Riks hade inte fixat någon mat som utlovades, det blev lite struligt men 
löstes ändå på ett mycket bra sätt av inblandade på plats.  

c) Knix Har tillräckligt med instruktörer och nya resurser, gäller att få dom att må
bra. Några ur styrelsen hoppar in som resurser och placeras in där det behövs.

d) Kurs på väg – Har inte hänt något ännu, vi väntar in klubbansvarig.

11. Trafikpolitik

-Olle meddelar att fri parkering skall gälla året ut, var ett missförstånd att det bara 
gällde till sista april. Några mc hade fått böter.  
-Upplands Väsby kommun är svåra att nå. Tre till kommuner skall man prata med - 
Huddinge, Nacka och Södertälje.  

12. Club
- Klubbansvarig? Fungerar klubbmailen? Anneli har provat och det känns som att det 
fungerar. Riks uppdaterar mailadresserna. Borde skicka ut ett mail från den och se vilka 
klubbar som finns eller har rätt mailadress. 
Mattias vill sälja in idén (turer med fika hos en klubb) hos Petra, ordf på MCE. Måste 
fixa det till alla klubbar. Huddinge, Rapido, Daltons, Distans MC, MCE och Värmdö 
Bikers är klubbar med lokaler.  Nina och Mattias pratar ihop sig och mailar klubbarna.  
- Klubbkonferens – behöver sätta ett datum till hösten. Tisdag 14 september antingen 
digitalt eller i Solna på Haidis skola.  

13. IT

- Micke kollar router till kansliet. 

14. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19
a) Nytt Covid-19 läget under Knix och avrostningarna är under kontroll.

Finns Covid-19 ansvariga. Håller koll på om man släpper restriktionerna. 

15. Renoveringen av SMC kansliet
- Olle och Micke pratade om att det ändå är bra att behålla duschmöjligheten. Är det 
ens värt att ha något nytt pentry? Ett enklare kök är värt att satsa på med enklare 
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utrustning med kaffebryggare, vattenkokare mm. Olle och Micke fortsätter arbetet. 

16. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.  
- Nina skickar ut frågan bland medlemmarna och klubbmailen ang vice 
informatör, klubbansvarig och valberedning till styrelsen. Det är vakanserna 
vi har nu. 

17. Nästa styrelsemöte
Mötesdatum - kommande datum 2021 
- Måndag 14 juni kl 18:30  
- Uppehåll under månaderna juli och augusti. 
- Prel måndag 16 aug kl 18:30 om vi behöver 
- Måndag 13 sept kl 18:30  
- 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. 

18. Mötet avslutas

Mötet avslutades av Christina. 

Sekreterare: Justeras: 

________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert  Olle Henriksson 
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