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Protokoll nr 3 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 15 mars 2022, mötet hölls på distans via länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina ”Nina” Wallenberg, Anneli Sönmez.  
Deltog via länk: Haidi Lefvert, Mikael Lindén, Gustav Eriksson, Peter Narbrink kom in 
aningen senare. Björn Compier kom in ännu lite senare. 
Besökare: Våra revisorer Malin Knutas och Annika Wahlinder. 
 
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 Christina ”Nina” Wallenberg valdes till 
justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll  möte nr 2, 20220215 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Riks Ordförande/sekreterarmötet igår 14/3 deltog ordf Nina och sekr Haidi på digitalt. 
- Renoveringen har inte blivit av pga Covid-19, vi tar upp det igen. 
- Vår försäkring - vi ingår i SMC Riks med Söderberg o Partner via Folksam.  
- Mc folkets deadline har inte kommit ut ännu, Nina skriver ihop nåt när det är dags.  
 
8. Ekonomi – saldon 
- Ekonomin är god och i balans. 
- Justerade budgetförslaget skickades nyss ut till oss. Skall tas på årsmötet.  
- Idag deltog våra revisorer Annika och Malin och kan meddela att allt ser mycket bra 
ut. Det är struktur och ordning i räkenskaperna. Budgeten är anpassad för 

about:blank


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 3 

 2022-03-15 

 

 

 

 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm 

Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52 

E-post: styrelsen@smcstockholm.se, web: http://smcstockholm.se  
     
     

verksamheten. Revisorerna har inget övrigt att anmärka på, de är nöjda. 
- Stämma av en gång i kvartalet blir bra. Budgeten går att omfördela under året, tas då 
på ett möte.  
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Riks ordförande och sekreterarmöte digitalt igår 14/3, Nina och Haidi deltog från 
Stockholm. Spalten till MC Folket – ska skrivas när det blir dags.  
 
10. School / Utbildning  
- Gustav redogjorde för tre extra planerade kurser, mötet godkänner detta.  
- Gustav kollar med Johan vilka datum som funkar på Test Track.  
 
11. Trafikpolitik 
- Maria N meddelar att det har försvunnit minst 35 parkeringar i Stockholm sedan 
2016, kan vara fler. Håller på med skrivelser till Stockholms stad.  
-Olle inte närvarande, vi har ingen mer info. 
 
12.  Club  
- Klubbkonferens, förslag på ett digitalt möte en kväll i april, beslut tas efter årsmötet.  
- Rapido har Öppet Hus 15 maj, vi har fått plansch för att sprida informationen. 5 april 
kommer det att vara ett info möte hos Rapido. Bra om iaf två st representerar SMC 
Stockholm. 
 
13.  IT. router  

- Vi måste ha Zoom öppet på årsmötet eftersom vi har gått ut med det i kallelsen. 
Anmälan stänger fredagen 18/3 kl 23.00. Möteslänken skall mailas ut till anmälda.  
 
14. Valberedningen 
- De nya presenterades på förra mötet, nytt förslag på person till valberedningen.  
 
15. Övriga frågor 
- Planering av årsmötet söndag 20/3 2022 kl 13.00. Vem gör vad ?  
- Förberedelserna under kontroll. Tillfrågad ordförande för mötet finns. 
- Inga motioner har kommit in.  
- Lokalen på Scandic Klara är bokad och klart med kaffe och kaka. Vi alla samlas kl 12.00 
för förberedelser.  
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16. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 20/3-22 Konstituerande möte direkt efter årsmötet 
- 4/4-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
 
Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 
 
17. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Christina ”Nina” Wallenberg 
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