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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 2021-12-07, nr 11 
Plats: Teams 
Närvarande:  Stefan Reinebrandt (SR), Anders Ljungqvist Malm (ALM), Kristina Ljungqvist Malm (KLM), 
Jan Lindberg (JL), Anders Malm (AM), Magnus Hassling (MH) som gick in som suppleant med rösträtt 
under mötet, Christer Blomgren (CB) som gick in som suppleant med rösträtt under mötet, CL anslöt kl 
18:50  
Frånvarande: Erik Knebel (EK), Robin Ringqvist (RR),  

§1 Mötets öppnande     
- Kristina Ljungqvist Malm öppnade mötet. 

§2 Godkännande av dagordningen   
- Den föreslagna dagordningen godkändes.  

§3 Föregående protokoll         
- Föregående protokoll nr 10 från 2021-11-02 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 

styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  
- Genomgång beslutslogg. 

§4 Ekonomi    
- Vi kommer att få ett positivt resultat jämfört med satt budget det här året. Trots att vi har 

investerat mycket under denna säsong. 
- Budget när och hur planerar vi in detta? 

o Årsmötet har ett föreslaget datum 2022-02-20 för att det inte ska krocka med 
Stockholm. Budgeten ska vara klar innan årsmötet. 

o Beslut: Genomgång av budget görs 2022-02-01. 

§5 Post och skrivelser 
- KLM har fått ett mail från Johan Ström om vi vill ha smed SMC Uppsalas broschyr “Navet” i 

nästa nummer av MC Folket. 
o Beslut: Vi kommer inte att ge ut Navet 2022. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- Det är ett flertal distrikt som inte har publicerats i distriktsspalten i MC Folket pga att vissa 

mail hamnar ned i skräpkorgen. Det är av vikt att man skickar mail till Joachim Sjöström och 
om man inte får svar direkt måste man ringa. 

- Beslut: Att KLM skickar ut fysiska julkort till våra sponsorer. En elektronisk julhälsning skickas 
ut från styrelsen. 
 

b) Redaktör 
- Inget att rapportera. 
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c) Webbansvarig 
- Inget att rapportera. 

 

d) Klubbansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

e) Trafikskolor 
- SMC Riks har gjort i ordning ett bildspel med information om SMC som distrikten kan 

använda vid besök på trafikskolor. 
 

f) Touringansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 
 

g) Träffansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- ALM har blivit kontaktad av Olle Wadestig på Rasbo MK att hyr carten vill utöka sina tider. 

Det kommer att bli ett planeringsmöte januari för att diskutera vilka tider som vi kommer att 
använda. Rasbo MK vill bygga ut mer på Rörken och man tittar på hur man ska finansiera det 
här. Vad det kommer att innebära bland annat är att förrådet som vi har kommer att rivas. 
 

i) Knixansvarig 
- Inget nytt under det här mötet, snö på banan. 

 

j) Kioskansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 

 

l) Grusansvarig 
- SMC Uppsala läns MCT kommer att kommer att hålla i Riks grusinstruktörsutbildning under 

datumen 2022-04-28 – 2022-05-01. 

m) Trafikansvarig  
- Inget nytt under det här mötet. 

 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget nytt under det här mötet.  

 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Inget att rapportera. 
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§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Genomfördes på mötet. 

§9 Övriga frågor 
- Beslut: Årsmötet kommer att köras 2022-02-20 kl 15:00 i klubbkåken. Vi planerar för att 

köra ett fysiskt möte. Om det är restriktioner så kommer vi att köra ett via länk, vi kommer 
inte att genomföra ett hybridmöte, alltså både fysiskt och via länk om det kan undvikas. 

- Christian Paral kommer att ställa upp som mötesordförande även detta år. 
- Att göra inför årsmötet: 

o Skicka ut kallelse, ansv: KLM 
o Boka lokalen, ansv: KLM 
o Skriva ihop verksamhetsberättelsen, ALM har skrivit ned lite noteringar som 

användes på funktionärsmötet i oktober. ansv: SR 
o Budget. ansv: JL 

 

§10 Nästa möten 
- Nästkommande styrelsemöten 

o 2022-01-12 via Teams 
o 2022-02-01 via Teams 
o 2022-02-20 årsmöte 
o 2022-03-01 konstituerande styrelsemöte 

§11 Mötets avslutning  
Ordförande Kristina Ljungqvist Malm tackade alla och avslutade mötet.  

 

 

________________________ ___________________________ 

Stefan Reinebrandt                                                    Kristina Ljungqvist Malm 

Sekreterare                                                                  Ordförande 
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