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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 2022-02-01, nr 2 
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), Christian 
Paral (CP) del av mötet. 
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 1 från 2022-01-12 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 

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

§4 Ekonomi    
- Resultat och balansrapport för 2021 är nu inlämnad till revisorerna. Vi har gjort ett 

minusresultat på -2 562 SEK. 

§5 Post och skrivelser 
- Vi har fått fakturan för banlicensen från SVEMO som gör att vi har en godkänd bana för att 

träna och tävla minimoto mm.  

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- Alla medlemmar har fått påminnelse till kallelsen till årsmötet .  

 

b) Redaktör 
- Inget att rapportera. 
 

c) Webbansvarig 
- Inget att rapportera. 

 

d) Klubbansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

e) Trafikskolor 
- Se informatör. 
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f) Touringansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

g) Träffansvarig 
- Inget att rapportera.  
 

h) MCT (Utbildningsansvarig) 
- Vi har två stycken medlemmar som vill bli aspiranter, ALM har haft ett möte med dem. De 

får medverka som hang arounds under ett par kurser för att se intresset. 
 

i) Knixansvarig 
- Kalender bokningar Knix 

o ALM har varit på möte med Rasbo MK för att prata kalendertider. Vi har fått igenom 
alla helger utom två stycken. Om vi vill ha heldagar på söndagar måste vi diskutera 
det här med Hyrcarten.  

o Det som vi har som bokat nu är måndagar 16.00 - 22.00 och söndagar (halvdagar 
09.00 - 14.00 som inte är klart ännu) Heldagar skulle vara mellan 09.00 - 18.00. 

o Kostnaden för årets säsong kommer att diskuteras senare då Hyrcarten inte var på 
plats. 

o Vi har fått helgen i september för årets examinering av instruktörer. 
- Vi har fått förfrågningar från Yamaha Sverige där man vill ha 4 SMC instruktörer på plats. Det 

här är inte klart ännu utan är en förfrågan. 
- HD Club Sweden har lagt ett önskemål om att få den 17/4, 18/4 eller 24/4. Och det är en 

Knix plus som man vill ha, alltså en combo mellan Knix och körgårdsövningar. Det är runt 20 
deltagare.  

o Beslut: RR och ALM pratar ihop sig om lämpligt datum samt att HD Club Sweden 
informeras om detta. 

- Vi behöver köpa in en ny DB mätare, den gamla har försvunnit.  
o Beslut: ALM ser till att beställa en ny. Maxbelopp 8 000 SEK. 

 

j) Kioskansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 

 

l) Grusansvarig 
- FMCK har hört av sig och man vill hålla gruskurser på Rörken och man ville stämma av med 

oss om det här känns ok för SMC Uppsala län. Man vill även att vi skulle utbilda sina 

instruktörer. 

o Beslut: Vi ser inga hinder för det här. Det kan vara bra erfarenhetsutbyte. 

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 
- Inga övriga rapporter. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Genomfördes på mötet. 

§9 Övriga frågor 
- Årsmötet 2022-02-20 

o Just nu är det 17 som är anmälda. 
o Det har gått ut ett antal påminnelser via mail och via Facebook.  
o Valberedningens förslag kommer att lämnas till Christian Paral 2 veckor  

(2022-02-04) innan årsmötet. 
o Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes av sittande styrelse. 

 

§10 Nästa möten 
- Nästkommande styrelsemöten 

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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