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Protokoll nr 1 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 16 jan 
2023, på plats och digitalt på länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina ”Nina” Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina ”Nina” Wallenberg, Haidi Lefvert, Micke Lindén och från valbe-
redningen Ulf Stark. 
Deltog via länk: Micke Westin, Gustav Eriksson, Anneli Sömnez och från valberedningen, 
Sven-Erik Claesson.  
 
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 Ulf Stark valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll möte nr 11, 20221212 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Många har nyligen slutat på SMC kansliet. Riks Borlänge letar personal. 
 
8. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – till kommande nummer skrivs som vanligt av Nina. Till nästa 
nummer ligger en annons om Årsmötet 19 mars och valberedningen nämns i spalten. 
Det kommer en faktura på annonsen. 
- Hoj-X är inte fullbokat, sprid gärna information om att det går att boka på sig. 
Kommande datum: 
3-5 februari - Hoj-X. 
5-7 maj - SMC weekend med årsmöte i Åre. 
13-14 maj - MC on Tour på Gillinge. 
- SMC boken skall komma ut inplastad, med medlemskortet. Nr3- 2023 
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- I går söndag 15 jan 2023 hade vi ett tjejevent ”Sluta bromsa, våga växa” med 40 kvin-
nor på Rapido i vår regi, Cecilia och tre till från SMC Sörmland kom och höll ett semi-
narium för oss på 4 timmar. Väldigt bra och uppskattat. Efter det kom Tina från Jönkö-
ping och visade MC kläder från Farout Mc kläder (Engelsk kollektion). 
- Carlos har lärt sig hur man lägger ut event i SMC admin.verktyget. 
    
9. Ekonomi – lägesrapport  
- Ekonomin är god och i balans, vi följer budget. 
- Anneli, kassör redovisade årsavstämning per 31/12 2022, utskickad idag per mail.  
Balans och resultat stämmer bra mot budget.  
- Vi gör en liten vinst för året 2022.  
- Inför nästa års budget behöver Anneli få in era ev. kostnader för 2023.  
- Verksamhetsberättelsen måste påbörjas inför Årsredovisningen. 
 
- Lokalrenoveringen – Vi godtar offerten utan dusch och inte samma krav på våtrums-
krav. Nina och Micke W är byggledare från vår sida. Gammal budget på 200000 kr upp-
dateras till 2023. Vi önskar att detta sker så snart som möjligt. 
 
10. School / Utbildning  
- Avslutning för utbildningsgruppen. Bokas under mars, Gustav återkommer. 
- Vinterns aktiviteter – 3 HLR utbildningar bokas in på Daltons under våren. 
- Prel. bokat datumen 30/4, 1/5 och 28/5 för avrostning på Gillinge. 
- Knixkurserna ATT1 och Tuvängen är på gång, vi väntar på datum 
- Avrostningsgruppen är nu komplett. 
 
11. Trafikpolitik 
- Hänt sen sist…. Ingen info ang. Stockholmspolitiken. 
 
12.  Club / Rabattställen 
- Vi behöver hitta fler rabattställen till kommande säsong. 
 
13.  Valberedningen informerar 
- Valberedningen representeras av Chippen och Uffe.  
De delgav sitt förslag och sammanställning till kommande styrelse efter årsmötet 2023. 
 
14. Övriga frågor 
- Fundering kring ”Brudar Bågar och Bubbel” Stort tidigare tjejevent i Juni 2016 på ca 200 
tjejer i Västervik. Nina, Cecilia, Weronica samt Malin från MC folket var där den gången. 

mailto:styrelsen@smcstockholm.se
http://svmc.se/stockholm


 Protokoll 
 Styrelsemöte nr 1 
 2023-01-16 
 
 

 
 

 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: Skansbacken 4, 120 30 Stockholm 
Tel: 0739-846084 
E-post: styrelsen@smcstockholm.se  web: http://svmc.se/stockholm   
     
     

 
15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 13/2-23 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet – delta helst på plats om du kan. 
- 13/3-22 (Ev för inkomna motioner)  
- 19/3-22  Årsmöte  
 
- Mötena kommer vara på Skansbacken för de som kan. Men även  
digitalt, länk bifogas i kallelsen. Mötena ligger i kalendern.  
 
16. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Ulf Stark 
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