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Protokoll från 

STYRELSEMÖTE MED SMC UPPSALA LÄN  
 

Datum och nr: 2021-11-02, nr 10 
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 9 från 2021-10-05 godkändes efter sedvanlig remissrunda 

hos styrelsen och kan därför publiceras på hemsidan i sin helhet.  

§4 Ekonomi    
- Milersättningen har skickats för behandling, det är ca 95 000 SEK som kommer att 

belasta 4107 Milersättning. Ca 20 000 SEK (som efterskänks av våra funktionärer) 
kommer att återgå till SMC Uppsala Län’s Aspirantfond. ALM jobbar med att skriva 
ned riktlinjer för denna fond. Ett förslag var att namnet skulle kunna vara 
utbildningsfond eftersom det även kan vara instruktörer som behöver sponsring t.ex. 
för att få ihop alla steg på storbana. ALM tar det i beaktande. 

- JL redovisade hur vi ligger till mot budget som vi kan ha som ett bra underlag för 
2022. 

§5 Post och skrivelser 
- Det har kommit in ett antal fakturor. 

§6 Rapporter från ansvarsområden 

a) Informatör  
- Inget att rapportera. 

 

b) Redaktör 
- KLM har skickat in en spalt till MC folket. 
 

c) Webbansvarig 
- Inget att rapportera. KLM ska skriva ihop en text för att stänga året på hemsidan. 

 

d) Klubbansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

e) Trafikskolor 
- Inget nytt under det här mötet. 
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f) Touringansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 
 

g) Träffansvarig 
- Inget att rapportera. 
 

h) MCT (Kursansvarig) 
- HLR utbildning har genomförts 2021-10-24 och 2021-10-25. Två fulla grupper totalt 19 

stycken á 450 SEK/person = total 8550 SEK. KLM har pratat med skolchefen att vi troligtvis 
kommer att behöva lägga till ABC utbildning kopplat till funktionärer. 

o Beslut: KLM tar upp det här med Johan Kronståhl, om han kan bygga ut utbildningen 
så att vi har både HLR och ABC i alla framtida utbildningar. KLM tar även upp om det 
kan vara aktuellt med en medlemsutbildning.  

o Hjärtstartaren sitter fortfarande kvar på Rörken, Rasbo kör fortfarande go-cart.  
Beslut: Vi tar bort hjärtstartaren för att vi måste se till att den servas och att det kan 
vara kallt i utrymmet som den förvaras i. Rasbo måste meddelas att vi tar bort 
hjärtstartaren. ALM ser till att Rasbo MK meddelar det här. 

- Råd och Riktlinjer 3.0 har genomförts 2021-10-30 – 2021-10-31 med ett nytt upplägg. Det 
var deltagare från 9 distrikt.  

o Vi behövde inte köpa in någon whiteboardtavla då Rasbo hade ett projektorskåp 
som ALM satte upp. 

- En funktionärskonferens genomfördes 2021-10-30 kl 17.00 med grillning för våra 
funktionärer för att summera säsongen. Genomgång av alla 42 kurstillfällen samt att det var 
prisutdelning för årets funktionär som gick till Hans Elmgren och årets rookie som gick Jakob 
Kobryn.  

- Rörken är SVEMO besiktad för alla minimoto klasser och A2 behörighet. Det skapar 
förutsättningar för att kunna vara värd till Start 2 Ride junior. 

- KLM och ALM har haft ett möte med Per Westin på Lelles, vi får behålla funktionärsrabatten 
på 25% för 2022. ALM kommer att skicka ut information och riktlinjer om det här. 

- En lasertoner har köpts in till MCT. 
 

i) Knixansvarig 
- Sammanlagt 25 Knix under året varav 2 st har ställts in oförutsett en pga. olja på 

banan och en pga. enduro SM. 
 

j) Kioskansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 
 

k) Avrostningsansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 

 

l) Grusansvarig 
- Inget nytt under det här mötet. 

m) Trafikansvarig  
- Inget nytt under det här mötet. 

 

n) Ungdomsansvarig  
- Inget nytt under det här mötet.  
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§7 Övriga rapporter samt information från ordförande 
- Storkurshelg med SMC Riks är flyttad till 2022-03-12 - 2022-03-13. 

§8 Uppföljning Aktivitetslistan  
- Genomfördes på mötet. 

§9 Övriga frågor 
- Inga övriga frågor. 

 

§10 Nästa möten 
- Nästkommande styrelsemöten 

o 2021-12-07 via Teams 
o 2022-01-12 fysiskt möte i klubbkåken 
o 2022-02-01 via Teams 

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

 

________________________  ____________________ 

Stefan Reinebrandt Kristina Ljungqvist Malm   
Sekreterare   Ordförande                                        
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