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Protokoll nr 2 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 15 feb 2022, mötet hölls på kansliet 
Skansbacken 4 i Gullmarsplan och även på distans via länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina ”Nina” Wallenberg, Peter Narbrink, Olle Henriksson och Haidi 
Lefvert. 
Deltog via länk: Anneli Sönmez, Mikael Lindén och Gustav Eriksson. 
Och kl 19.00 deltog tilltänkta styrelsemedlemmar per länk för presentationen endast.  
 
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 Mikael Lindén valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll  möte nr 12, 20220110 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Besök av våra revisorer Annika och Malin, tyvärr deltog dom inte pga att revisionen 
inte hunnits med till detta möte, då de fick underlagen lite senare än tänkt.  
- Verksamhetsberättelsen godkändes. 
- Årsmötet är flyttat från 26/2 till söndagen 20/3. Detta har beslutats mellan mötena i 
januari och nu i februari via mailkonversation i styrelsen. Konferenslokal på Scandic 
Klara Hotel är bokat. OBS ! Man måste boka sig till mötet via vår hemsida. 
- Eftersom den planerade Rikskonferenshelgen i mars är inställd har man på 
ordförandemötet beslutat att hålla digitala möten under våren för de olika 
styrelserollerna.  
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8. Ekonomi – saldon 
Vår ekonomi är god och i balans. 
 
- Budget för 2022 - kassören har gjort budgeten mer tydlig och transparent. Förklarade 
en del siffror för oss.  
- Årsredovisningen – kassören redovisade resultaten och förklarade utfallet. Vi har en 
del diffar mot budgeten pga Covid-19 och att det inte har gått att genomföra de 
aktiviteter vi planerade för. Anneli förklarar orsaken för revisorerna, alla underlag och 
årsredovisningen är skickad till revisorerna för granskning.  
- Revisorernas utlåtande – blir på nästa möte. 
- Nytt bokföringsprogram, vi har bytt till ekonomiprogrammet Fortnox per 1 jan 2022. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – Är inskickat, tidningen kommer ut 28/3, straxt efter vårt 
årsmöte, vi nämner 2 st kurstillfällen.  
- Websidan är uppdaterad nu även med inbjudan till Årsmötet sönd 20/3. 
 
10. School / Utbildning  
- Publicering av utbildningarna och även presentera det på årsmötet.  
De flesta kursplatserna är redan tillsatta, vi har inga problem att få deltagare.  
Datumen för utbildningar – Knix Tuvängen 1 maj, 23 juli, 24 juli, 13 aug, 17 sep 
Interndagen på ATT1 blir 11/6  och publik dag 12/6. 
 
11. Trafikpolitik 
- Man arbetar vidare med trafik frågor kring Stockholmstrafiken. 
 
12.  Club  
- Klubbkonferens, förslag på ett digitalt möte en kväll i april, beslut tas efter årsmötet.  
 
13.  IT. router  
- Routern funkar. 
 
14. Valberedningen 
-Förslagen till nästa års styrelse presenterade sig kl 19,00 på länk.  
Kort presentation av de tilltänkta styrelsemedlemmarna och av oss sittande i styrelsen. 
 
15. Övriga frågor 
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- Planering av årsmötet söndag 20/3 2022 kl 13.00.  
Föreslagen ordförande till årsmötet kontaktas. Lokal för årsmötet är bokat 
-Krisplan 
Micke tar upp att en krisplan bör finnas online. Vi tittar vidare på detta. 
 
16. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum  
- Årsmöte sönd 20/3 i hyrd lokal, samt konstituerande styrelsemöte därefter. 
- Tisdag 15 mars kl 18:30 Digitalt 
 
Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 
 
17. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Mikael Lindén 

about:blank

