
 
 

 

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 23 april 2021 
Nr 3 verksamhetsåret 2021. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Rolf Skoog hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat 
 
§ 2. Närvaro 
Närvarande från styrelsen var Anna Eek, Katarina Funseth, Olle Henriksson, Rolf Skoog, 
Sven Liljekvist och Tomas Bergström. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) 
Jesper Christensen, samt Lennart Lindgren verksamhetsrevisor. Gunilla Jernberg deltog 
under punkten ekonomi. 

Som mötessekreterare valdes Katarina Funseth och som mötesordförande samt justerare 
valdes Rolf Skoog. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställdes 
 
§ 4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 25 mars fastställdes 
 
§ 5. Inkomna skrivelser  
a. Stadgegruppens förslag till och eventuell förankring av stadgeändring. 
Stadgegruppen inkommit med förslag idag 23 april till ordförande. Styrelsen tagit del av 
förslaget. Styrelsen kommer fram till att det kvarstår fortfarande vissa synpunkter på delar 
av formuleringarna och att tiden för att presentera förslaget för Distrikten inför kommande 
årsmöte är kort 
b. Förslag till SMCs riktlinjer för den idrottsliga verksamheten presenterades. 
 
§ 6. Ekonomi 
a. Medlemsstatistik och P 2021 
Gunilla Jernberg presenterade ekonomisk rapport. Förbereder utbetalning av ”Distrikts 
tian”. Saknar uppgifter från några distrikt. Ligger något lågt gällande medlemsantal för 
mars månad. Värvningskampanjen är på gång. Påminnelser har skickats ut om att 
medlemskap gått ut till medlemmar som ej betalt medlemsavgift. SMC har fått bidrag från 
Riksidrottsförbundet för inställd verksamhet på grund av pandemin. Fördelning av detta 
bidrag görs efter avslutat säsong inom SMC School och SMC sport.  
b. Lägesrapport IT-system  
Arbetet pågår, vissa detaljer återstår. Grundfunktionerna är viktiga, de ska fungera.  
  
§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC 
a. Ansökan Two Wheel Club. Har inkommit med efterfrågade handlingar och följder de krav 
som ställs för ett klubbmedlemskap i SMC. 
b. Ansökan A gentlemans harley club. Har inkommit med efterfrågade handlingar och 
följder de krav som ställs för ett klubbmedlemskap i SMC. 
  
§ 8. Ansökan om ersättning ur fonder 
a. Skadefonden #2172 enligt mail från Gunilla. Styrelsen tagit del av inkomna handlingar. 
Ansökan avser insatser som kan erhållas genom verksamheter som bedrivs genom 
skattefinansierad verksamhet. 
 
§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande 
a. AU-möte den 12.  
Förberedelse inför detta styrelsemöte. Minnesanteckningar finns på Share Point. 
b. SMCs formkrav för motioner. 



 
 
 
Medlem har rätt att lämna in motion till SMC årsmöte utifrån stadgan. Vi tillämpar 
föreningskutym att motioner presenteras vid årsmöte med medlemsnummer och namn.  
 
§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare 
a. Verksamhetsrapporter i forum, styrelsen har tagit del av dem.  
Samarbete med försäkringsbolag. Försäkringsbolag vill erbjuda sina kunder en kurs kring 
trafiksäkerhet. Kursens grundidé är att det ska vara väldigt enkelt för en instruktör att 
genomföra kursen. I korthet är att försäkringsbolaget förser oss med intresserade kunder till 
kursen. Material kommer att delges inom kort. 
 
b. Intern verksamhet, kansli/personal, rekrytering, organisation. 
Sjukskrivningar på kansliet. Administrationen har en hög belastning. Arbetsuppgifter 
omfördelas och prioriteras utifrån aktuellt läge dag för dag.  
Det finns sannolikt möjlighet att effektivisera vår prestation genom att förändra och utöka 
samarbetet med våra externa partners. Att arbeta effektivt utifrån våra resurser, våra 
aktuella frågor och vår verksamhet är viktigt. Ett koncept för ett arbetssätt mellan Riks, 
kansliet och våra partners presenterades.  
Kansliet har skickat ut Pressreleaser till distrikten för att uppmärksamma MC och 
trafiksäkerhet. Kansliet finns som stöd vid arbete att kommunicera detta lokalt.  
  
c. Politisk verksamhet 
OECD konferens rullar på. Blir en digital konferens. Invigningstal av minister Tomas 
Eneroth. Förberedelser fortsätter.  
Ansökningar skickade till The European Road Assessment Program, EuroRAP. 
Finns utmaning att få med MC i diskussioner om trafiksäkerhet. Men ser att det finns 
förhoppning om att det långsiktiga arbetet ger frukt framöver.  
I de diskussioner som finns inom EU angående försäkringar för MC är det viktigt att 
landsvägs MC inte kopplas ihop med de MC som körs på bana.  
Inbjuden till gemensamt arbete med Trafikverket i ett projekt ”Säkrare väg”. Överväger hur 
SMC ska förhålla sig till det arbetet.  
 
d. Årsmötesluntan 
Styrelsen har tagit del av den. Den ligger ute på hemsidan.  
 
§ 11. Styrelsearbete med strategi och tema. 
Denna punkt återkommer vid fysiskt möte med den nya styrelsen. 
 
§ 12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor har inkommit. 
 
§ 13. Beslutspunkter 
Beslut: Styrelsen beslutar att i nuläget inte gå vidare med det presenterade förslaget till 
revideringar av föreningens stadgar till årsmötet 2021. 
Beslut: Styrelsen beslutar att anta SMCs riktlinjer för den idrottsliga verksamheten. 
Beslut: Styrelsen beslutar att Välkomnar Two Wheel Club till SMC som klubb. 
Beslut: Styrelsen beslutar att Välkomnar A gentlemans harley club till SMC som klubb. 
Beslut: Styrelsen beslutar att avslå ansökan Skadefonden #2172 
 
§ 14. Beslutslogg  
Är uppdaterad och dagens beslut läggs in av sekreterare. 
 
§ 15. Kommande möten 

  
Fredag 21 maj kl. 13.00. Tema: Inför årsmötet 22 maj. 

 



 
 
 
  § 16. Utvärdering  
Utvärdering av vinterns Teams-möten. Möten före pandemin situationen har varit fysiska 
heldagsmöten. Under den nuvarande situationen har mötena genomförs via Teams under 
kvälls och eftermiddagar. Frågan väcktes hur styrelsen kan planera möten framöver. 
Synpunkter togs upp.  
 
§ 17. Mötets avslutande 
Ordförande tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat 
 
 
 
 
Protokollförare Justerare 
 
 
 
Katarina Funseth Rolf Skoog 
Styrelseledamot Ordförande SMC 
  
 


