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Protokoll nr 7 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 15 aug 
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, Carlos Gutierrez, Haidi Lefvert, Michael 
Westin. Valberedningen, Olle Henriksson, Sven Erik ”Chippen” Claesson, Ulf Stark. 
Deltog via länk:, Mikael Lindén, Gustav Eriksson, Andreas Egeryd Neuman, Peter  
Narbrink. 
 

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 Peter Narbrink valdes till justerare. 
 

5. Fastställande av dagordning 

- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 

6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 6, 20220613 drogs och lades till handlingarna. 
 

7. Uppdatering bordet runt, vad har hänt sen sist vi sågs? 
 - Vi gick laget runt och berättade om våran sommar och hojåkande, över lag har det 
varit lite hojåkande i gruppen. Och generellt har alla haft en bra men lite kort sommar.  
 
8. Ordförande informerar 

- Riksträffen i Romme, fred 2/9 till sönd 4/9 är bokat och betalt för de sex som ville 
med till Romme. Peter meddelar att han måste lämna återbud. 
 

9. Informatör / redaktör / websida 

- Spalten till MC Folket – är skriven och inskickad.   
- Vi behöver en ny telefon eftersom den gamla (ordförandemobilen) inte laddar längre. 
Telefonen är inte köpt, Nina gör det. 
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- Webkamera skall köpas in, en webkamera som fungerar med projektor och duk. 
Micke L fixar det snart. 
- Vi har ett gratis Google konto nu, känns säkert och bra. 
 

10. Ekonomi – lägesrapport  
- Ekonomin är god och i balans, kassören frånvarande denna gång därav rapporterades 
inte halvårsresultatet mot budgeten som önskats. 
 
11. School / Utbildning  
- Det har varit Knixkurser på Tuvängen, tjejknixen var populär. Diverse kurser har rullat 
på. Det har inte hänt jättemycket i sommar. Man har precis satt igång utbildningsgrup-
pen, (Mattias, Lotta, Farid, Björn C, Seth och Gustav) och skall börja jobba igen. Dis-
kussioner kring ekonomi och kurser skall gruppen titta på. 
- Chippen är intresserade av att hålla Kurs på väg (Svedeas) för medlemmar, men be-
höver instruktörer. Detta ligger nere just nu, mest pga instruktörsbrist.  
- Jobbstege, har skickat ut till resurserna vad man ville lära sig och utveckla. Man fick 
bara in några få svar. 
- Vi har haft en jättebra HLR kurs i sommar hos Daltons. 
 
12. Trafikpolitik 
- Valår 2022 – Inget nytt där hälsar Andreas. Har inte hunnit sätta sig in i det efter som-
maren. SMC Riks brukar skicka ut frågor till politikerna inför valen. 
- 14 sept, ett möte med politiker. Ett event för alla de som har med trafikfrågor att 
göra så som SMC. Gäller remissvaret på den inlämnade skrivelsen om Framkomlighets-
strategin som Maria Nordqvist har gjort tillsammans med en reklambyrå.   
 

13.  Club  
- Rabattställen – Carlos har jobbat med SMC rabattställen, vilka rabatter som fortfa-
rande gäller. Finns en lista att jobba på. Micke V ingår i gruppen. 
 

14.  Valberedningen informeras   

- Alla tre 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. 
Vi har idag en vakans som kommer tillsättas till årsmötet. Haidi skickar lista med ut-
drag på listan till valberedningen. 
- Valberedningen kommer även på nästa möte för att känna av läget. 
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15. Övriga frågor 
- Vi diskuterade lite kring Storkurshelgen som Riks brukar anordna på hösten. 
- Mälaren Runt 20 aug 2022 – någon som vill, kan delta? Det behövs hjälp med att göra 
skyltningen, ta med tält, banderoller osv från vår lokal  sälja t-shirts. Nina packar ihop 
grejer från lokalen, Nina och Haidi säljer T-shirts mm. Skyltningen ställer vi inte upp på 
pga att det är farligt att stå vid vägrenen. 
- Mattias har fått svar från Riks på sin skrivelse. 
 

16. Nästa styrelsemöte 

Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 12/9-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 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.  
 

 

17. Mötet avslutas 

Mötet avslutades av Nina. 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
 

________________________  ______________________ 

Haidi Lefvert                          Peter Narbrink 
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