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Protokoll nr 10 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 11 okt 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, Mikael Lindén och  
Gustav Eriksson. 
Deltog via länk: Björn Compier. 
 
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 Olle Henriksson. 
 
5. Fastställande av dagordning 
 
- Dagordningen fastställdes utan justeringar.  
 
6. Föregående protokoll  
 
 - Föregående protokoll Nr 9,  13 sept 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Bordet runt – Kort presentation av vad som händer i din roll, vad du gjort och vad du 
vill framåt. 
- Haidi - sekreterare under möten, kallelse med agenda. Protokollen, samt ett publikt  
protokoll till hemsidan. Samt arbete kring och under årsmöte.  
- Micke – vice ordf.  I helgen en kursledarträff på Arlanda, intressant. Känns som att han 
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kommer in och åt allt utom på banken, där det fortfarande är problem. Får feedback 
från medlemmar att de inte får svar på mail, (MCT mailen främst) Hitta en rutin för 
detta.  
- Olle - Trafikansvarig, svarar på remisser, men just nu har vi inga att svara på. Jobbar 
vidare med trafikfrågor. Olle kommer lämna oss till årsmötet i Stockholm, sitter kvar i 
riks styrelse.  
- Björn – Ledamot, tittar på nån typ av utbildning för lämpliga instruktörer att kunna ha 
aspiranter. Aspirantutbildning – typ en handbok. Se till att de kommer in i gänget på ett 
bra sätt. Nån typ av loggbok, men med uppföljning och stämma av deras kunskaper. 
Sitter tajt till med jobbet under hösten, får avlastning av Gustav med att svara på 
medlemmars mail. Vill bli bättre på portalen. 
- Gustav – Valberedning, sitter som valberedare. 4 platser är vakanta i dagsläget, 
Gustav känner inte att han har de kontakter som behövs i rollen. Maila klubbar mf för 
att ev få napp på nya till styrelsen. Nina hjälper till. 
- Nina - Ordförande tycker det går bra, rullar på som vanligt. Men är frustrerad över att 
det inte är ett högre tempo på oss, vill ha mer inspiration och att styrelsen läser mailen 
oftare. Ninas eget mål är att svara inom 24 timmar efter mailet kommit in. Vi får inte 
svar på om styrelsemedlemmar kommer till möten mm. Det saknas för många på 
mötena för att det skall vara ett effektivt styrelsearbete.  
Kan vi ge medlemmarna något? Typ gratis avrostning, knix mm. 
 
8. Ekonomi – saldon 
 
Våra saldon enligt nedan: 
Företagskontot 49 761.81 kr  
Placeringskontot 1.253 115.25 kr  
Placeringsfonden 161 210 kr  
 
Det är flyttat 500 000 kr från företagskontot till placeringskontot. 
 
- Budgeten måste ut….  Påminner kassören att skicka ut halvårssiffrorna till styrelsen 
och revisorerna. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
-Websidan,  har inte hänt något men nyhetssidan har Nina fyllt i.… Texten till tidningen 
har kommit med. Datum för kommande spalter, sista datum är 25/10 och 6/12-21.  
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-Nina delgav oss olika statistik, intressant. 
 
 
 
10. School / Utbildning  
- Vi får inte boka Gillinge för våra kurser, Gillinge har nu utbildning i egen regi 7 dagar i 
veckan, så det är fullt. På Arlanda skulle det eventuellt kunna fungera, lite dyrare bara 
än vad vi betalt på Gillinge. Scaniaparkeringen i Södertälje mf är bra alternativ. Mötet 
godkänner att gruppen jobbar vidare med förslagen.  
 
11. Trafikpolitik 
- Svarat på remisser, kontaktat alla i hela fullmäktige, fått 2 st svar. Till våren skall vi 
troligen skjutsa runt politiker igen på mc eftersom det är val i år. 
 
12.  Club  
- Måste gå ut med ett mail till klubbarna från valberedningen, Nina och Gustav skriver 
två separata mail, ett för valberedningen och styrelseposter samt ett för SMC boken.   
- Klubbkonferensen, Nina tittar vidare på plats och datum.  
 
13.  IT. router  

- Vissa i styrelsen har problem med mailen och inloggningar. 
- Router skall införskaffas – Micke kollar och bokar så hämtar Nina till nästa möte. 
- Mailutskick som det blir studs på når inte oss igen, hamnar centralt på SMC Riks. 
 

14. Ordförande informerar 
- Finns inget direkt där vi behöver vara eller synas.  
- Det som oroar är att vi saknar folk i styrelsen, både suppleanter och ledamöter. 
 
15. Övriga frågor 
- Storkurshelgen på Arlanda 13-14 nov, blir den av eller ej? Till helgen fattar SMC Riks 
beslutet.  
- Renovering av lokalen, tanken var att nyttja riks att skicka ut mail till alla medlemmar. 
Men det går inte, vi får istället lägga upp infon om ”Offert för renoveringen” på sociala 
sidor för medlemmarna. Tanken är att någon entreprenör skall ta hela jobbet som 
totalentreprenör. 
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16. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum  
- Måndag 8 nov kl 18:30 
- Måndag 13 dec kl 18:30 
    
- Måndag 10 jan 2022 kl 18:30 
- Tisdag 15 feb kl 18:30 
- Måndag 14 mars kl 18:30 
- Årsmöte Söndag 20 mars både digitalt och på plats. 
  
Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 
 
17. Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades av Christina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Olle Henriksson 
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