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Protokoll nr 9 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 10 okt 
2022, Skansbacken 4, Gullmarsplan även digitalt på länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina ”Nina” Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Mikael Lindén, Haidi Lefvert, Michael Westin, Gustav Eriksson och Peter 
Narbrink. 
Deltog via länk: Christina ”Nina” Wallenberg, Carlos Gutiérrez Fuentes, Björn Compier, 
Andreas Egeryd Neuman (from punkt 7) och ur valberedningen Sven-Erik Claesson.  
Gäster: Roger Berzell, Nationell samordnare och Dominique Faymonville politisk sekre-
terare på SMC Kansliet i Borlänge. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Mikael Lindén valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och Gustav Eriksson valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 8, 20220912 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Våra gäster berättar om sig själva och sitt nya arbete i SMC, de båda skall vid årsskiftet 
ersätta Maria Nordqvist. 
Roger berättar, att han ansvarar bla för SMC Travel och konferensen i november. Har ar-
betat som föreningsman i hela sitt liv, arbetat politiskt. Besöker alla distrikt för att lära 
sig mer om organisationen. Dominique Faymonville bor i Stockholm och arbetar som po-
litisk sekreterare, följer Maria och försöker tanka ur henne all sin långvariga kunskap. Vi 
övriga drog en kort presentation av oss i styrelsen. 
- SMC Storkurshelg i Arlanda 19-20 november 2022. Roger berättar om planerna för hel-
gen.  
- Distriktsårsmöte 2023, söndag 19 mars. Det kommer inte vara digitalt denna gång.  
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8. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – skrivs som vanligt av Nina. 
    
9. Ekonomi – lägesrapport  
- Ekonomin är god och i balans, vi följer budget. 
 
10. School / Utbildning  
- Avslutning för funktionärer/instruktörer samt planerar för vinterns aktiviteter.  
 
11. Trafikpolitik 
- Region Stockholm bjöd in till möte 14 sept, kring kommunaltrafik år 2050. Maria N och 
Dominique F deltar från Riks och Nina från oss..  
- Vi har gjort två skrivelser bla kring att man tagit bort många MC p-platser i Stockholm.  
- Info på vår hemsida kring vilka som är invalda i trafikutskottet ur den nya regeringen.  
- Dominique berättar om träffar med politiker, mf när det gäller elektriska tvåhjulingar. 
Det finns stora behov att bygga ut laddmöjligheterna i Stockholm och kringkommuner.  
 
12.  Club  
- Rabattställen är uppdaterade med giltig information att lägga till det innan deadline 
15/12 för SMC boken.  
- Klubbkonferensen blir troligen av på Rapido MCK söndagen 23 okt kl 13.00. Nina har 
skickat inbjudan till klubbarna.  
 
13.  Valberedningen informerar 
- Valberedningen vill få till en dialog med oss alla i styrelsen inför kommande år. Halva 
styrelsen står för omval våren 2023.  
 
14. Övriga frågor 
- Vi skulle behöva synas hos folk med nytagna MC kort i distriktet. D Detta för att ev få 
fler medlemmar. Roger tar med sig denna fråga till Riks.  
 
15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 21/11-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet (OBS! Bytt från 14/11) 
- 12/12-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
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- Mötena kommer vara på Skansbacken för de som kan om läget tillåter. Men även digi-
talt, länk bifogas i kallelsen. Mötena ligger i kalendern.  
 
16. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Micke. 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Gustav Eriksson 
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