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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 
Datum och nr: 2021-06-02, nr 6 
Plats: Digitalt via Teams 
Närvarande: Lotta Karlsson (LK), Jan Lindberg (JL), Stefan Reinebrandt (SR), Anders 
Ljungqvist Malm (ALM), Tina Ljungqvist Malm (KLM), Christer Blomgren (CB), Magnus 
Hassling (MH) Frånvarande: Anders Malm (AM), Robin Ringkvist (RR) 
   

§1 Mötets öppnande     
Ordföranden LK hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§2 Godkännande av dagordningen   
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 

§3 Föregående protokoll         
Föregående protokoll nr 5 från 2021-05-04 godkändes efter sedvanlig remissrunda hos 
styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

§4 Ekonomi 
- Genomgång av balans och resultatrapporten, vi ligger mycket bra till rent 

ekonomiskt. 
- Vi har investerat en ny surfplatta för att göra inskrivningen lättare, den är 

väderskyddad och har ett fysiskt tangentbord samt har ett 4G uppkoppling som gör 
att så inskrivningen kan göras på plats vid grinden. Och att skriva skaderapporter på 
ett effektivt sätt. 

o Beslut: Genomfört mellan möten och det är godkänt av styrelsen. 

§5 Post och skrivelser 
- Vi har fått in ny information om de nya riktlinjerna för Covid-19 från SMC riks. 

Punkten behandlas under punkten Knixansvarig. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 
a) Informatör  

- Vi har en ny grusinstruktör i Roger Ejderfeldt. Samt att vi har fått två nya 
instruktörer i Seth Ljunggren och Mattias Åsander. 
 

b) Redaktör 
- Inget under detta möte 
 

c) Webbansvarig 
- SMC har nu släppt den nya webbdesignen. 

 
d) Klubbansvarig 

- Inget hänt sedan föregående möte. 
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e) Trafikskolor 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

f) Touringansvarig 
- Vi planerar en medlemstouring den 13/6. Torbjörn Lindgren kommer att leda denna 

aktivitet. LK kommer att dubbelkolla med honom. 
 

g) Träffansvarig 
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- Vi har haft en examinering i Kristianstad där vi fått två nya instruktörer. 
- Vi kommer att ha en instruktörsutbildning (heldag) äger rum den 11/7. Kostnad för 

denna aktivitet är i dagsläget oklart i och med att vi kommer att ta in externa 
instruktörer som kommer att dra kostnader i form av arvoden och logi. 

o Beslut: Enhälligt beslut om att detta ska genomföras med en budget på max 
65 000kr. 

- Kläder till våra instruktörer. 
o Vi planerar att köpa in hoodies till våra instruktörer (totalt 14 st).  

- Årskort 
o Pga Covid-19 så förlängde vi dessa till halvårsskiftet vilket gör att det vi fått 

frågan hur man gör för det kvarvarande halvåret. Praktiskt så är det två 
månader kvar. 

§ Beslut: Vi förlänger de som har dessa kort till slutet av säsongen för 
att det är administrativt enklast. 

 
i) Knixansvarig 

- Beslut: Covid-19 regler from 2 juni på Rörken. 
o Föranmälan och SMC medlem är ett krav. 
o Avprickning vid infart. 

§ Inget köande på plats, väntelista gäller. Det tar tid att skriva in och ta 
betalt, då behöver vi ha en bemannad inskrivning. 

o Grupperingar 
§ Grön grupp 12 deltagare 
§ Gul, blå 16 deltagare 
§ Röd - utgår i juni, men kommer att öppnas upp i juli (första den 5/7). 

• Det är administrativt för komplicerat att öppna upp för röd 
grupp i juni. 

o Självbetjänings-kiosk tillsvidare. 
 

- Funktionärsresurser som jobbar på våra kurser 
o Beslut: 

§ En funktionärsresurs jobbar hela tillfällen. Man blandar inte 
resursarbete och körning på bana under ett tillfälle. Det är 
säkerhetsrelaterade orsaker till det här beslutet. Vi ska inte ha 
resurser som ”hoppar” in i ett pass. Man vet då inte vad det är för 
övningar mm som pågår och kan störa utbildningen samt att det kan 
bli risk för en olycka pga att man inte har fått rätt information etc. 

§ Som funktionärsresurs ska man få tillfällen att köra på Rörken. 2 till 1 
regel kommer att gälla, alltså jobbar man 2 tillfällen så har du rätt till 
att köra en komplett Knix utbildning gratis. 

§ ALM kommer att informera om det nya beslutet. 
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j) Kioskansvarig 
- Självbetjänings-kiosk tillsvidare pga Covid-19.  
 

k) Avrostningsansvarig 
- En avrostning genomförd 23/5 med ett fåtal deltagare. 
- Vi har en tjejavrostning 6/6, det är i skrivande stund 29 tjejer som har anmält sig. 
 

l) Grusansvarig 
- Den 16/5 genomfördes en gruskurs på Putsbol folkracebana.  
- ALM kommer att titta över nya datum för att det är så stort tryck på gruskurser. 

 
m) Trafikansvarig  

- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget hänt sedan föregående möte. 
 

§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Inget från ordförande. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Genomfördes ej på mötet. 

§9 Övriga frågor 
- Inga övriga frågor.  

 
§10 Nästa möten 

- Nästa styrelsemöten blir digitalt via Teams. 
o 2021-08-04 
o 2021-09-07 
o 2021-10-05 

§11 Mötets avslutning  
Ordföranden LK tackade alla och avslutade mötet.  

 

_____________________   _______________________ 

Stefan Reinebrandt    Lotta Karlsson   
Sekreterare   Ordförande                                        
 


