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Protokoll nr 12 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 5 dec 2021, mötet hölls på konferenslokal i 
Stockholm, Scandic Klara.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina Wallenberg, Haidi Lefvert, Olle Henriksson, Mikael Lindén, 
Mattias Boström, Anneli Sönmez, Peter Narbrink, Gustav Eriksson och Tuija Paasila. 
 
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 Christina Wallenberg. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes utan justeringar.  
 
6. Föregående protokoll  
 - Punkten tas upp på nästkommande möte. 
 
7. Ordförande informerar 
- Inget att rapportera om. 
 
8. Ekonomi – saldon 
- SMC Stockholms ekonomi är i balans enl. budget.  
 
- Budgetavstämningen är klar, kassören drog redovisningen och kommande 
budgetförslag som justerades utifrån verksamheten inför år 2022. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Vi beslutade att hålla årsmötet lördagen den 26 feb kl. 13.00 och tanken är fysiskt på 
plats i oklar lokal, men går det inte pga. pandemin så håller vi det digitalt. Vi återkom-
mer till medlemmarna så snart vi vet mer. Det är inskrivet till MC folket. 
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- Websida och redaktör har vi inget på just nu. 
 
10. School / Utbildning  
- Killarna i de olika School grupperna pratade ihop sig om kommande säsong och 
spånade idéer. En bra sittning. MCT möte med Riks hålls 14 dec. Vi kommer att ha 
representant delaktig. 
 
11. Trafikpolitik 
- Inget nytt till detta möte. 
 
12.  Club  
- SMC boken - deadline 15/12. Mail har gått ut till klubbarna. 
 
13.  IT 
- Inget nytt till detta möte. Peter N pratar med Johnny om digitalt årsmöte.  
 
14. Övriga frågor 
-  Valberedningen har några förslag till styrelsemedlemmar men det är inte klart ännu. 
Man söker fler som är villiga att delta i styrelsearbetet. 
 
16. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum för 2022 
- Måndag 10 jan kl. 18:30 
- Tisdag 15 feb kl. 18:30 
- Måndag 14 mars kl. 18:30 
- Årsmöte lördagen 26 feb kl.13.00 2022 på plats i oklar lokal ännu. Annars digitalt.  
  
Mötena kommer vara på Skansbacken 4, för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 
 
17. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Christina Nina Wallenberg 
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