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Protokoll nr 4 fört vid SMC Stockholms distrikts styrelsemöte den 4 april 
2022, Skansbacken 4, Gullmarsplan även digitalt på länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina ”Nina” Wallenberg, Haidi Lefvert, Mikael Lindén, Andreas 
Egeryd Neuman och Mattias Boström. 
Deltog via länk: Carlos Gutierrez, Peter Narbrink, Michael Westin, Gustav Eriksson och 
Sven-Erik ”Chippen” 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 Andreas Egeryd Neuman valdes till justerare. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen för mötet fastställdes utan justering. 
 
- Var och en i nya styrelsen presenterade sig, gammal som ny. Kort och trevligt. 
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll  möte nr 3, 20220315 drogs och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Årsmötet 20 mars 2022 genomfördes planenligt enligt dagordningen.  
 
8. Ekonomi – lägesrapport 
- Ekonomin är god och i balans. 
- Nina och Annelie har varit till banken och sett till att det skall fungera. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Spalten till MC Folket – manusstopp – onsd 6/4 ges ut v 17 och månd 2/5 ges ut v 21.  
- Öppet Hus på Rapido lördag 14 maj 2022. Vi behöver två frivilliga till att prata med 
SMC medlemmar / ev nya medlemmar.  Nina och Carlos, ev Haidi. 
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- 21-22 maj på Gillinge – ”Start to Ride” hette det förr. Nu ”MC on Tour”  Handlarna 
kommer vara på plats och visa upp sina Mc för provkörning.  
- Nina tar upp tröjbeställning för de nya i styrelsen.  
 
10. School / Utbildning  
- Många tillfällen bokade för säsongen, den sena avrostningen är ännu inte fullbokad.  
- En säkerhetskontroll med aspiranter är gjord nyligen. 
 
11. Trafikpolitik 
- Framkomlighetsstrategin är inlämnad, Maria Nordqvist har gjort den tillsammans med 
en reklambyrå, vi har inte fått något svar. 
- 5 maj på Gillinge kl 16.00, en elektrisk kväll på Mc för politiker.  
- Andreas är tänkt som ansvarig för vår trafikpolitik i SMC STO. 
 
12.  Club  
- Carlos och Micke W blir inbjudna att hjälpa till med kommande klubbkonferens. 
Många gånger gör klubbar mycket för sina egna, men blandar inte folk från olika 
klubbar. Det vore roligt att hitta lite olika aktiviteter.  
 
13.  IT   
- Köpa en webkamera som fungerar med projektor och duk, Micke L fixar det. 
 
14. Valberedningen 
- Valberedningen tycker att det känns rätt lugnt just nu.  
 
15. Övriga frågor 
- Riksträffen är fred 2/9 till sönd 4/9 i Romme. 
 
16. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum – löpande andra måndagen i månaden om möjligt 
- 9/5-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 13/6-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 15/8-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 12/9-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 12/10-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 14/11-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
- 12/12-22 kl 18.30 på SMC Stockholm kansliet 
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Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. Mötena ligger i kalendern.  
 
17. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av Nina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Andreas Egeryd Neuman 
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