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2021-06-14 

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 

Protokoll nr 7 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 14 juni 2021, mötet hölls på kansliet 
Skansbacken 4 i Gullmarsplan och även på distans via länk. 

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Mikael Lindén öppnade mötet. 

2. Närvaro

Deltog på plats:, Mikael Lindén, Haidi Lefvert, Olle Henriksson och Gustav Eriksson. 
Deltog via länk: Christina Wallenberg, Björn Compier, Mattias Boström, Anneli Sönmez, 
och Peter Narbrink. 

3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice

 Mikael valdes till ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare och justerare för mötet

 Haidi Lefvert valdes till sekreterare och till justerare valdes Christina Wallenberg. 

5. Fastställande av dagordning

 Dagordningen fastställdes utan justeringar. 

6. Föregående protokoll

 Föregående protokoll Nr 6, 10 maj 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 

7. Ordförande informerar

- Romme rikskonferens helgen (2)3-5 sept 2021– Bokningsbekräftelse finns, två 4 
bäddsrum är bokade. Ett tjejrum (Nina, Anneli och Haidi) och ett killrum (Mikael, Peter 
ev Björn) Olle ev med riks. Killarna åker torsdagen, tjejerna åker på fredagen. Mer info 
på augustimötet 23 aug. 
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8. Ekonomi – saldon och bankbehörighet

Våra saldon enligt nedan: 
Vi har fått rikstian nu med beloppet 263 225 kr. 
Företagskontot 594 963,40 kr inkl rikstian 
Placeringskontot 753 115,25 kr  
Placeringsfonden 161 162,24 kr  

-Alla intäkter och utgifter är under kontroll, löpande räkningar att betalas. 
Vi fick rabatt på Gillinge pga att vi inte var ensamma där.  
Micke har ännu inte fått attesträtten på banken så Nina får tillstånd av mötet att 
attestera sin egen reseräkning.  

9. Informatör / redaktör och web
- Mc folkets lässpalt är inskrivet till nästa nummer.  
- Mattias och Nina har inte skickat ut mailet till klubbarna ännu, vill samtidigt i veckan 
önska Trevlig Midsommar.  Inför Facebook upplägget har Nina kontaktat Bettan. 
- Ny hemsida, återkom med önskan om ändringar. Den nya portalen är enklare men är 
inte riktigt mobilkompatibel. 
- Sörmland har presentkort för kurser till försäljning, bör vi också ha det? Det kan vi 
absolut titta på, är en bra grej men hur skall vi administrera det? Efter diskussion valde 
vi att avvakta till nästa år pga att det inte är helt enkelt att lösa det administrativt.  

10. School / Utbildning

a) Utbildning –
-Mattias meddelar att Zeth Ljunggren nyligen blivit examinerad = ny instruktör.
-Oranga västar skall fixas, Mattias tar nödvändig kontakt. Gustav önskar två till
Tuvängen Knix i samma veva.
-Loggboken finns digitalt, ligger i portalen - Gustav mailar Björn.
-Björn var på Knix på Tuvängen, hade inte varit där tidigare, fungerar riktigt bra.
Upplevelsen var att det fanns inga problem som inte gick att lösas på ett enkelt
sätt, mysig stämning. Internutbildning på en knixbana, det är riktigt svårt om
man inte kört förut. Borde vara obligatoriskt för knixinstruktörer. Vi har ca 25
aktiva instruktörer i Stockholm, borde inte vara svårt att få till. Det fanns planer
för förra året tillsammans med andra distrikt, det blev tyvärr inställt pga Covid-
19 och eventet finns att återuppta vid ett bättre tillfälle. Gruppen lever och ska
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bara återupptas. Mattias och Björn börjar planera den i höst. Dom två och  
Micke, Gustav, och Peter skapar en grupp för nåt kul event för instruktörer. 

b) Arlanda TT–  Riks missade att beställa maten till första Arlanda TT och till andra 
Arlanda TT nyligen missade man att boka banan, det var en cykeltävling inbokad 
istället. Mattias slet med att ringa runt till alla deltagare. Nästa två tillfällen är 
undersökta och bokade i sin ordning.

c) Knix Inga stora händelser, vilka restriktioner har vi? Ingen större koll. Det var en
del poliser på besök. Vad gäller med Covid-19 restriktionerna till hösten? Ev öka
på till 5 pass istället för 4 som idag. Instruktörer känner att man kan klara det,
vore kul för deltagare. Utvärderingsformulär för grundkurser bör tas fram. Vi
bör göra frågorna och sen om Jonny på Riks lägger upp det. Skapar en grupp
som arbetar fram frågorna, Gustav, Olle, Ragne och Coffe kan ingå i gruppen.

d) Kurs på väg – Inte hänt något alls sedan senaste mötet, Nina tar tag i det i
veckan.

12. Club
- Nina skall maila ut till klubbarna och även önska Glad midsommar. 

13. IT

- Det är Bredband 100/100 på kansliet så det är bara att köpa in en router för ca 700 
kr. Micke och Nina köper in.  

14. Uppföljning av punkten med anledning av Covid-19
a) Nytt Covid-19 läget under Knix och avrostningarna är under kontroll. Lite fler

deltagare nu, ev släpper man ytterligare personer i kommande restriktioner. 

15. Renoveringen av SMC kansliet
- Olle har påbörjat en skrivelse, detaljerat rum för rum. Skall skicka till Micke och Nina. 
Slipning av golv, målning av tak o väggar, byte av element. Önskemål att börja med 
toalett och kök mm. Sedan skicka ut offerförslag till SMC STO medlemmar via riks som 
mailar ut till alla medlemmar. Stockholms Stad håller på att måla om huset på utsidan. 

16. Övriga frågor
- Avtackning av Johan Lyngarth blev tyvärr inställt och flyttat till annat tillfälle då Micke 
inte fick kontakt med Johan inför dagens möte. Micke följer upp. Fia Thaning och 
Annika Franzén har tidigare avtackats av ordförande. 
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17. Nästa styrelsemöte
Mötesdatum - kommande datum 2021 
- Uppehåll under juli. 
- Måndag 23 aug 2021 kl 18:30  Obs! Detta datum tillagt på juni mötet. - 
- Måndag 13 sept kl 18:30  
- Måndag 11 okt kl 18:30 
- Måndag 8 nov kl 18:30 
- Måndag 13 dec kl 18:30 

Mötena kommer vara på Skansbacken from 1/9, för de som vill och kan om läget 
tillåter. Men även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 

18. Mötet avslutas

Mötet avslutades av Mikael. 

Sekreterare: Justeras: 

________________________ ______________________ 
Haidi Lefvert  Christina Wallenberg 
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