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Minnesanteckningar från informatörsmöte 2022-03-28 
 

1. Maria Nordqvist förklarar mötet öppnat 18.35 

2. Närvarande är  

Från kansliet och MC-Folket 

Maria Nordqvist 

Mathias Bauer 

Jesper Christensen 

Annika Nilsson 

Johan Ström 

 

Från distrikten 

Skåne: Stefan Gange Gangefors  

Kronoberg: Johanna Johnsson  

Östergötland: Krister Andersson  

Örebro: Joakim Sandqvist och Ted Ekholm  

Stockholm: Nina Wallenberg och Heidi Lefvert 

Uppsala: Tina Malm och Anders Ljungqvist Malm 

Gävleborg: Lotta Karlsson och Hans Norell 

Dalarna: Yvonne Rud 

Jämtland: Jan Träskvik 

Norrbotten: Maria Syrjälä och Patrik Silverplatz 

3. Deltagarna presenterar sig och därefter började Landet Runt – en presenation 

av vad som händer MC-säsongen 2022. 

 

4. SMC Skåne  

SMC Skåne har kommit igång med instruktörsverksamheten. Man har ett par 

inplanerade internutbildningar under försommaren. Distriktet har även haft 

HLR för instruktörerna. Till påsk kommer distriktet arrangera avrostningar, för 

att sedan starta upp verksamheten med BKK, gruskurser och Knix. Distriktet 

har planerat en School-Kickoff för hela funktionärskåren där SMC Skåne 

berättar om all verksamhet som sker inom distriktet. Distriktet har även 

planerat in internutbilding. En grupp arbetar med teoretiska utbildningar som 

GPS-utbildning, hur man ställer in sin motorcykel på bästa sätt med mera. 
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Distriktet planerar även att producera 2-minuters videoklipp för att kunna visa 

och lära ut olika saker för motorcyklister. 

 

Distriktet jobbar även för att utöka samarbetet med de lokala SMC-klubbarna 

för att hjälpa dem med synlig göra evenemang och verksamhet genom SMC:s 

kanaler. Ett annat steg i att öka samarbetet med klubbarna är att göra 

klubbesök. Klubbarna i distriktet arrangerar även många rallyn som SMC Skåne 

vill uppmärksamma. Distriktet har även den egna Skånetouren. SMC Skåne 

skickar inte ut något informationsblad då väldigt mycket av informationen i ett 

sådant blad ändras under året. Distriktet väljer istället att fokusera på de 

digitala kanalerna, så som hemsida, sociala medier och e-post för 

internkommunikation.  

 

SMC Skåne har mycket planerat, under de två senaste åren har de fysiska 

aktiviteterna lidit med många har haft tid för att jobba på nya idéer. I distriktets 

styrelse har de även hittat en ledamot som är villig att jobba trafikpolitiskt och 

har en plan för att lyfta fram de goda exemplen i Skåne för att bland annat sätta 

press på Lund och Malmö att förbättra för motorcyklar i kommunerna. 

 

SMC Skåne funderar även på om de ska vara med på MC-Mässan on tour. 

 

5. SMC Kronoberg 

SMC Kronoberg har planerat att hålla en avrostning under våren. De har fått 

fyra-fem nya aspiranter, efter att inte haft en enda aspirant de senaste åren. 

Styrelsen har även fått förstärkning av nya ledamöter. I MC Folket nummer 3 

får medlemmarna distriktsbilagan Kronobiken med presentation av 

verksamheter. Informatören Johanna meddelar att de ser fram emot att 

Kronobiken kommer ut. SMC Kronoberg har även kommit igång med att jobba 

med hemsidan efter webmasterutbildningen förra veckan. 

 

6. SMC Örebro 

SMC Örebro har startat med planeringen inför säsongen. Distriket konstaterar 

att de ligger efter sitt arbete inför säsongen. Under de två senaste åren har 

distriktet inte kunnat ha någon pandemisäker verksamhet. Nu jobbar man med 
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att återuppta Knixkurser och Pokerrun som de hållit tidigare tillsammans med 

klubbarna i distriktet. Distriktet planerar även att arrangera kursen MC på väg. 

SMC Örebro har under tidigare år haft särskilda kurser för personer med 

hörselnedsättning och behov av teckentolk, detta kommer distriktet inte kunna 

genomföra i år, men det kommer finnas möjlighet att delta på de ordinarie 

kurserna med teckenspråkstolk. 

Arbetet med att närvara ute på körskolorna har nu kommit igång och distriktet 

jobbar med att besöka de Riskettor som hålls runt om i länet, vilket har varit 

uppskattat av trafiksskolorna. 

SMC Örebro har tidigare hållt sina Knixkursern på en liten asfaltsbana för 

motard men försökt komma åt en större go-cartbana. I år så har Örebro 

kommun önskemål om att trafiksäkerhetsutbildningar så som Knixkurser ska 

komma in på go-cartbanan där kommunen utvecklar området för att möta 

bland annat körskolornas behov. 

 

7. SMC Östergötland  

SMC Östergötland har besökt tio körskolor i länet i samband med riskettan, 

vilket varit väl mottaget. Distriktet har även startat en evenemangsgrupp med 

fyra personer som inte sitter i styrelsen, dessa ansvarar för att besöka 

trafikskolor och skapa andra event. Distriktet har även fått igång samarbetet 

med klubbarna och MC-handlarna i länet. SMC Östergötland har en tillgång till 

en bana de hyr på årsbasis och de planerar även en stor avrostningsdag på fyra 

olika platser i läner där försäkringbolag och MC-handlare i länet kommer delta. 

Distriktet har även ett antal grillturer inplanerade med utrymme för spontana 

turer. Distriktet har en späckad kalender med evenemang och utbildning. 

Distriktet har sedan ett år en helt ny styrelse som kommit igång och är 

drivande. Vid årsmötet föregående söndag fick de även förstärkning av två nya 

ledamöter. 

 

8. SMC Stockholm 

SMC Stockholm har haft en HLR-kurs för sina medlemmar. De var tyvärr 

tvungna att ställa in sin Råd och Riklinjerkurs. De har även kommit igång med 

MC på väg. Eftersom Gillinge är fullbokat under våren har man flyttat 

Avrostningen till Arlanda Testrack 1. SMC Stockholm kommer ha åtta 
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knixkurser men planerar ytterligare två. De kommer även köra gruskurser 

tillsammans med SMC Uppsala och har interndagar. Distriktet har även deltagit 

på en våffeldag tillsammans med en av klubbarna. Distriktet kommer att 

närvara på MC-Mässan on tour 1-2 maj, SMC Stockholm meddelar att det 

kommer bli ett bra arrangemang. De kommer även ha med instruktörer till En 

kväll på MC tillsammans med Maria Nordqvist och Jesper Christensen där 

ledamöter i riksdagens trafikutskott är inbjudna – en tradition sedan nästan 20 

år. Distriktet har även skickat in en remiss på Framkomlighetsstrategin och 

jobbar med avgiftsfri parkering i Stockholm.  SMC Stockholm har en ny ledamot 

i stryrelsen som jobbar med trafikpolitik. Dock hinner inte distriktet besöka 

trafikskolorna i länet och hoppas på att få ut information via STR. SMC 

Stockholm har även tre nya ledamoter i styrelsen samt fått försträrkning i 

valberedningen. 

 

9. SMC Uppsala 

SMC Uppsala kommer ha sin första kurs på söndagen efter mötet, 3 april, och 

därefter minst en kurs i veckan fram till 3 oktober. De kommer ha ca 40 

kursdagar under detta år, men också fokusera på att vidareutbilda sina 

instruktörer med överinlärning, en vidareutveckling på Råd och Riktlinjer. Man 

är snart klara med HLR-utbildningen för instruktörer och funktionärer. Bland 

de planerade aktiviteterna kommer SMC Uppsala hålla avrostningar, 

gruskurser, knix, customdag, tjejdag, länsträff där medlemsklubbarna, 

nymedlemstouringtur för nya medlemmar samt BKK. Distriktet har även fått in 

en ny ledamot i styrelsen med stort engagemang för touring.  Förra året körde 

SMC Uppsala en VIP-knix endast för distriktets medlemmar, ca 75% av 

deltagarna på den kursen körde sin första kurs då, SMC Uppsala kommer köra 

två sådana kurser i år. När distriktet bjöd in klubbarna i länet för fika i samband 

med kurs ledde det även till att många från klubbarna valde att köra kurser. 

Övriga evenemang som SMC Uppsala kommer delta på är backluckeloppis och 

MC-dag på bilprovningen i Enköping. De deltar även på Riskettan på 

trafiksskolor i länet där de tagit fram informationsmaterial på engelska då 

efterfrågan av engelskspråkigt material har ökat. Detta märks även på kurserna 

då det på varje kurs är minst 1 deltagare som önskar genomgång på engelska. 

Rörken har blivit SVEMO-godkänd för ungdomsklasser och med detta så 
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planerar SMC Uppsala att köra träningar för barn och ungdommar från 6 år och 

uppåt samt få arrangera Start2Ride Junior. 

 

10. SMC Gävleborg 

SMC Gävleborg har genomfört 2 HLR-utbildningar under våren och kommer 

starta med sina Knixkurser på Rörberg utanför Sandviken 2 maj. De kommer 

att hålla en avrostning 14 maj på Flygstaden i Söderhamn tillsammans med 

klubben SMTT. Planeringen av Gökottan i Lingbo är i gång som trots sitt namn 

är en kvällsträff, även den med SMTT. Distriktet planerar även hemlig tur på 

Nationaldagen. SMC Gävleborg är i behov av nya funktionärer och letar aktivt. 

De har även fått in ett par nya ledamöter på senaste årsmötet. 

 

11. SMC Dalarna 

SMC Dalarna har nyligen haft årsmöte där en ny ordförande valdes in. De har 

även en engagerad MCT som planerar kurser och avrostningar. Distriktet har 

några nya aspiranter, två stycken som ska examineras i år. Man arrangerar 

kurser på tre banor i länet, Montzabanan i Älvdalen, Amsberg utanför Borlänge 

och Hedemora Go-Cartbana, där de på den senare banan kommer ha en kurs 

för medlemmar som precis tagit nytt MC-kort. De har även haft en föreläsning 

med Posa under helgen som var samt planerar Motorcykelns dag i samband 

med Nationaldagen. Distriktet kommer även ha ”influencers” på sina sociala 

medier som kommer lägga upp inspirerande inlägg. De tittar även på intresset 

bland handlarna i länet för en MC-dag med utställare. I MC Folket nummer 3 

kommer distriktsbilagan Masbladet. Klubbarna i länet har även kommit igång 

med sina träffar och rallyn, Kopparträffen, Hobergsrallut, Häxrallyt och ett rally 

uppe i Mora. Det finns även utrymme för spontanturer. Distriktet har även 

utbildad sina instruktörer i HLR. 

 

12. SMC Jämtland  

SMC Jämtland kommer genomföra två knixkurser under säsongen samt köra ut 

flaggor på nationaldagen som de har gjort under många år. De kommer även 

hålla en Bike Week tillsammans med klubbarna och handlarna i länet samt 

genomföra en insamling till Min stora dag. Distriktet har fått en grusinstruktör 

och planerar att genomföra gruskurser under säsongen. Distriktet har varit i 
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kontakt med trafikskolorna i länet men upplevt en motvilja bland dem. De har 

även utbildat instruktörerna i HLR, samt höll i en funktionärsknix för blivande 

instruktörer och funktionärer. De kommer även hålla en knixkurs tillsammans 

med SMC Västernorrland på Mittsverigebanan. 

 

13. SMC Norrbotten 

SMC Norrbotten har innan pandemin arbetat med visioner och värderingar, ett 

arbete som legat nere sedan våren 2020. Kursverksamheten arbetar själv-

ständigt och eventen har kommit igång. SMC Norrbotten täcker en stor yta men 

med väldigt få medlemmar, distriktet planerar därmed att göra roadtrips för att 

på det sättet komma ut dit medlemmarna befinner sig. De jobbar mycket 

digitalt och träffas för att köra motorcykel. Man har stakat upp en plan för 

kurser, distriktet kommer genomföra 3 avrostingar, en funktionärsavrostning 

samt HLR-abc med två instruktörer som är certifierade HLR-utbildare. Under 

säsongen har SMC Norrbotten fem knixkurser planerade, fyra av dem i Pite 

långnäs samt 1 i Voullerim. En av kurserna i Pite långnäs är tjejkurs. SMC 

Norrbotten kommer även ha tre gruskurser i Boden. Tack vare goda relationer 

med FMCK och lokala klubbar har distriktet fått tillträden till övningsområden 

utan avgift. Kursdelen har även ställt krav på styrelsen att de ska delta på minst 

en kurs under säsongen. 

SMC Norrbotten har problem med att det finns många bra ideer men det finns 

alldeles för lite resurser att genomföra planerna utan att belasta instruktörer 

och övriga funktionärer för mycket. SMC Norrbotten har även Majrundan, på 

22 mil, deltagarantalet brukar variera från 400 motorcyklister till 1 200, 

beroende på väder. För majrundan har SMC Norrbotten utbildade trafikvakter. 

 
14. SMC Jönköping 

SMC Jönköping kunde inte närvara på informatörsmötet men skickade i 

följande text:  Vi ska representera SMC på Elmias motormässa. Kurser (som i 

alla distrikt) varav en tjej knix. Nationaldagstur med nya SMC medlemmar. 

SMC kortege på Jönköpingsfestivalen. 

 

15. SMC Halland 

SMC Halland kunde inte närvara vid informatörsmötet med skickade in 



Borlänge den 31 mars 2022 

 

 

 

Sveriges MotorCyklister 
Gamla Tunavägen 30, 784 60  Borlänge 
0243-669 70 
www.svmc.se 

följande text:  Vi kickar igång vår verksamhet med körningar redan nu i helgen 

(tjejsektionen är först ut) sen rullar det på med körningar och KNIX-

verksamhet större delen av sommaren med ett kortare uppehåll mitt i 

sommaren. Vi har även planer att utöka vår tjejsektion i år, så det kommer vara 

lite andra typer av träffar förutom körningar/tjejknix, tex mek-dag och någon 

tur med övernattning.  

 

16.  Aktuell MC-Politik 

Under den senaste veckan har två MC-politiska ärenden dykt upp i norra 

Sverige. 

 

I norra Sverige är det ont om besiktningstider, det räcker med att det finns MC-

besiktning på en plats i hela länet för att en besiktningsföretag ska kunna få 

ackredtiering. Det innebär att många motorcyklister i norra sverige får långt, i 

vissa fall sträckor motsvarande Stockholm – Söderhamn. Maria Nordqvist 

driver ärendet och planerar att genomföra en webenkät i Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Här är vi tacksamma om distrikten 

hjälper till att sprida den när den är klar! 

 

I Sundsvall har länge haft Sveriges bästa MC-parkering på Esplanaden i centrala 

Sundsvall. I samband med ombyggnation skulle dessa platser försvinna för att 

sedan inte ersättas. Istället skulle MC och moped hänvisas till betalda rutor där 

alla i rutan skulle betala full avgift.  Efter stort tryck från motorcyklister i länet 

samt diverse inlägg från SMC så har kommunen beslutat att inrätta tillfälliga 

platser under byggtiden och lämplig plats efter ombyggnationen. Klubbarna i 

Sundsvall har sagt ja till kontakt med kommunen.  

 

17. Övriga frågor 

Johan Ström påminner distrikten om att lägga upp info inför event för att locka 

deltagare samt efter för att visa vilken trevlig verksamhet vi har. Distrikten 

behöver inte heller köra medlemsrekrytering, detta sköter kansliet. Distrikten 

kan därmed fokusera på att komminucera sin egen verksamhet. 
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 SMC Uppsala har lagt märke till att många medlemmar inte har aktuella e-

postadresser i medlemsregistret, detta innebär svårigheter vid kursbokning 

samt att nå ut med information till medlemmarna. SMC Uppsala brukar lägga 

med en påminnelse om att medlemmarna ska uppdatera sin e-postadresser.  

  

Vid tangentbordet   Justerat 

 

Mathias Eriksson-Bauer  Maria Nordqvist 


