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Protokoll nr 8 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 12 sept 
2022, Skansbacken 4, Gullmarsplan även digitalt på länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina ”Nina” Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina ”Nina” Wallenberg, Haidi Lefvert, Anneli Sönmez, Michael 
Westin. Valberedningen: Olle Henriksson. 
Deltog via länk:, Mikael Lindén, Gustav Eriksson, Carlos Gutierrez.  
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Christina ”Nina” Wallenberg valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och Michael Westin valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 7, 20220815 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Nina har sammansatt information för att belysa underlag till årsmötet som bla inne-
håller information om att vi på ett år har tappat ett antal medlemmar samt redogör 
även för andra siffror och statistik för våra aktiviteter under året.  
- Nina undrar vem som skulle kunna vara kontaktperson till trafikskolorna i Stockholm? 
För att prata om varför man skall vara med i SMC till ev nya medlemmar på Risk Ettan. 
Finns det några instruktörer eller aspiranter som skulle kunna vara intresserade?  
- Mälaren Runt 20/8-22, Haidi och Nina sålde T-shirts på plats i starten vid Pampas i 
Solna. Det regnade och var kallt denna dag så tyvärr ett litet begränsat antal deltagare. 
- Riksträffen i Romme – 2-4/9-22, fyra ur styrelsen som åkte. Få deltagare i år, färre än 
tidigare år. Däremot många även långväga som kom över dagen och provkörde hojar. 
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- Roger Berzell, ny på kansliet, Nationell samordnare är inbjuden till vårt nästa möte 
10/10-22. Då han kommer presentera sig själv och lyssna på oss. Dominique Fay-
monville, också ny på kansliet skall arbeta politiskt. Båda tar över efter Maria 
Nordqvist. 
- Hoj X 2023 – Obs, lördag till måndag 4-6/2-2023, mässan är då på söndagen. Bok-
ningen är öppen. 
- Årsmöte 2023 När? Vart? Mötet föreslog söndag 19 mars, mer info kommer. 
 
8. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – förslag, någon? 
   Nr 8/22  manusstopp 12/9 Utgivning v 42. Nina kommer bla ”Tacka för säsongen”.  
 
9. Ekonomi – lägesrapport  
- Ekonomin är god och i balans, kassören Annelie har mailat ut Balans och resultatrap-
porter per 220630 (halvåret) till alla i styrelse inför detta möte. Rapporteras enl halv-
årsresultatet mot budgeten som önskats. I övrigt följer vi budget 
 
10. School / Utbildning  
- Sista knixen på lördag 17/9.  
 
11. Trafikpolitik 
- 14 sept, möte med politiker. Ett event för alla de som har med trafikfrågor att göra så 
som SMC, Maria N och Dominique F deltar från Riks. 
 
12.  Club  
- Rabattställen – Carlos har jobbat med SMC rabattställen, han redogör till nästa möte. 
- Klubbkonferensen blir troligen av på Rapido MCK söndagen 23 okt. Nina inväntar svar 
från Rapido och mailar ut inbjudan till klubbarna. 
 
13.  Valberedningen informeras   
- Olle i valberedningen är närvarande. 
- Valberedningen vill få till en dialog med oss alla i styrelsen inför kommande år. Halva 
styrelsen står för omval våren 2023. Frågeformulär kommer ut till oss. 
 
14. Övriga frågor 
- Det är beslutat att Storkurshelgen på Arlanda 19-20 nov 2022 blir av. 
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15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 10/10-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 14/11-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 12/12-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
 
- Mötena kommer vara på Skansbacken för de som kan om läget tillåter. Men även di-
gitalt, länk bifogas i kallelsen. Mötena ligger i kalendern.  
 
 
16. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Michael Westin 
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