
Anteckningar Arlanda 19/10 2019 

Närvarande  
Staffan Nordin, Jesper Christensen, Jukka Kareketo, Maria Lind, Johnny Cedergren, Stefan Thomson, Fredrik 
Boström, Daniel Poloni, Virginia Bonta, Sarah André, Jan Paulsen, Rolf Malmberg, Ove Landstedt, Weronica 
Ljungström, Peter Narbrink, Peter Strandman, Patrik Berntsson, Anders Karlsen Schelander, Nicklas Stockhaus, 
Peter Norinder. 
 

Digitalisering processen. 
I nuläget så står vi inför ett byte av alla digitala system på SMC. Detta gör att vi nu kan börja påverka hur 
systemet för verksamheten ska se ut i framtiden. Det är ett helt nytt bygge så det är nu vi ska komma med input.  
 
Lite listat funktioner som ska finnas i systemet.  
Processen är tänkt ifrån anmälan hela vägen tills avslutad kurs.  
Viktigt att få med vad KL/TL/DC ska kunna administrera innan, under och efter kursdagarna.  
 
Anmälan 
 
Deltagare. 
 
Överföra all info ifrån Mitt konto. 

• ICE 
• MC, val? Typ? Försäkring? Skall bekräftas vid bokning. 
• Antal grupper? Flexi. Hastighetsindelning, riskbedömning, behov. Förslag: ta bort hastighetsindelning i 

anmälan och gör indelningen på plats. Gäller alla utom Skåne som gör indelningen av grupper innan. 
• Väntelista 
• Möjlighet att deltagare ska kunna ”skänka” sin plats till annan.  
•  

 
 
Instruktör. 
 

• Förbättring anmälan som resurs vs instruktör. Ska synas vid anmälan till fler-dagars. 
• Mitt konto laddas över.  

 
 
Resurs. 
 

• Ska finnas möjlighet för resurser att anmäla sig i eget system. Kolla upp med DC vad de menar. . 
Förbättring anmälan som resurs vs instruktör. Ska synas vid anmälan till fler-dagars. 

 
Sport 
 

• Väntelista eller ej? Tydliga regler.  
•  

 
Inskrivning 
 

• MC  
• Körkort kontroll, scanna? 
• Kontroll av att Försäkringbolag stämmer 
• Kontroll av ev skador. Hur skriver man in skador enklast. 
• Digital Gul lapp (Efterfakturering) och inskrivning av ny deltagare. 
• Se om box är anmält och betalt 
• Välja efterfakturering. Eller box, bet eller ej. Sport. 
•  

 
Incidentrapport 
 

• Info kommer ifrån inskrivning ev pre skador 
• Mitt konto dyker upp och där med rätt Försäkringsbolag 



• Kunna bifoga bilder i en struktur som ger samma resultat.  
o Bild 1 = Reg plåt 
o Bild 2 = Höger sida 
o Bild 3 = Fram 
o Bild 4 = Vänster sida.  

• Ska kunna vara ett öppet dokument så att den kan kompletteras senare. 
 

Kursutvärdering 
 

• Vilka frågor, Svårt då många är trötta på utvärderingar  
• Ett system som man kan fylla i slutet av dagen?  

 
Vilken övning var bäst? 
Vill du rekommendera kurs? 
Skulle du vara intresserad att jobba SMC 
Hur upplevde du… 
..inskrivning 
..dagen 

•  
 
Digitaliseringsgruppen 
 
Staffan Nordin.  Sammankallande. 
Stefan Tomson.  
Peter Narbrink 
Ove Landstedt 
Jan Paulsen 
(Martin Svensson Skåne?) 
 
Presentation av bandagar som är bokat hittills.  
Se bild i slutet.  
Temadagar med  
Touring kurs (Peter Strandman ansvarig). 
Custom Kurs Finns det någon som vill hålla i? 
Kurs för hörselnedsatta (Pia Westlund Örebro håller i).  
m.m. 

Sport 
 
Kolla upp Expo mässan om sport ska vara med? SVEMO mässa Jönköping.  
/SMC har inte hört något ifrån arrangören så det verkar inte bli av. 
Banketten. Gör en budget så att det håller sig till ungefärlig samma summa som i år. 
Sammarbete till Kymi ring. Fortsätt dialog. 
SEC Rudskogen Se över alla ersättningar. Hur / om och vem arrangerar övriga dagar. 
Ska strukturen utökas med en MCT Sport?  
/Ska tas upp på möte om strukturförändring. 
Sportcoach möte på MC mässan. Rum bokat för ca 20 pers.  
Sport in i TA systemet. Hur? Frågor blir transpondersystemet Väntelista m.m. Nr. 
Ta bort att man måste vara SMC medlem för att köra.  
Gemensamma dagar Sport / School. Enl exel som kommer. 
/ Funderar på hur det går att fylla fredagen sista helgen med School. 
 
 
Depå Chefer 
 
Jag sammanfattar vad vi pratade igenom idag i gruppen. Vi höll oss till nedanstående punkter. 
Gruppen fungerade mycket bra tillsammans tycker jag och de lyssnade, frågade och utbytte erfarenheter, de 
hade kunnat hålla på en bra stund till men tiden var begränsad. Jag tror jag fått med i skrift det mest väsentliga 
 
Aspiranter bör gå som resurs en eller två dagar för att få en förståelse för vad det innebär. SMC STHLM även 
pushar sina resurser att kliva upp som aspiranter om de anses lämpliga 
 
 



SMC Skåne 
Var inte representerade på mötet. Men den info som vi vet är att inga ersättningar utgår. De ersätter max 25 mil 
enkel resa. Vad jag uppfattade det som så blir "betalningen/belöningen" att köra en kursdag samt interna 
utbildningsdagar. 

SMC Väst 
De har två personer som är Resursansvariga, dessa personer har tillgång till TL status i systemet så de kan ta ut 
listor på anmälda resurser. De tar ut vilka som jobbar, i princip så blir det först till kvarn. De har ett stadigt antal 
funktionärer (ett trettiotal) och rekryterar ca 5 nya varje år. Intresserade får skicka in en ansökan samt svara på 
ett frågeformulär under året vilka sedan behandlas efter säsong. Företrädesvis så antas personer som inte har 
som mål att bli aspirant/instruktör. De som har som mål att bli instruktörer skickas vidare till ansvarig för 
aspiranter. Dessa två Resursansvariga har en samordnande roll inför kursdagen, på kursdagar så är dessa 
instruktörer. De utser en DC samt vise DC som har ansvaret den dagen och naturligtvis ytterligare resurser så 
många som behövs. De kör mestadels på Kinnekulle och där behövs ca 16 resurser. Deras resurser jobbar 
heldagar, SMC väst står för lunch, middag och boende samt att de i princip alltid har en dag innan kurshelg (typ 
fredag) som är ren funktionärsdag då de kör utbildning med resurser, aspiranter och instruktörer. Resurser få 
även kursdag som belöning dvs de ingår i en grupp med valt steg. Inför säsongstart, som brukar var på 
Kinnekulle slutet på april, början på maj, så har de praktiska övningar för resurserna. De är positiva till att 
implantera Svemos funktionärslicens, ett antal har jag redan haft kurs för under säsong 2019. Deras resurser har 
förutom sina tilldelade arbetsuppgifter även som uppgift att rapportera riskbeteenden hos deltagare. 

SMC STHLM 
Är en något större grupp som sista åren aktivt arbetat framtagit en plan som de arbetar efter. De fördelar arbetet 
på fler personer som har DC som status genom att de tar ansvar för tilldelade dagar/dag per person. De har 
jämfört med andra distrikt en lite mastigare uppgift iom att de även hanterar Arlanda TT. Arlanda och Gelleråsen 
ställer lite olika krav på antal resurser och arbetssätt. Det förberedande arbetet inför kurs sköter utsedd DC, som 
det fungerar idag tar TL ut lista på anmälda resurser och vidarebefordrar till DC. Önskemål från dom är att få 
möjlighet att själva dra fram dessa listor, vilket skulle underlätta för dom. DC tillsätter resurser och deras 
ansvarsområden, har ansvar att allt fungerar dagen/helgen,  DC kollar av med resurser om vilket boende de vill 
ha(många sover i bilarna på banan) Boende för resurser erbjuds annars i stugorna på Gelleråsen eller hotell vilket 
TL bokar. Att DC dubbelkollar beror på att en del önskat boende men ändrar sig och sover i bil på banan. 
Tilläggas bör att DC och många resurser bor i bilar på banan. Resurserna jobbar halvdag och kör den andra 
delen av dagen. DC har även en dialog med SMC sport vilket behov de har inför dagarna. Deras resurser har 
förutom sina tilldelade arbetsuppgifter även som uppgift att rapportera riskbeteenden hos deltagare. De har 
feedback efter avslutad dag med resurserna om hur resursern upplevt dagen bra/mindre bra. Ett flertal har jag 
haft Svemo funktionärsutbildning för och fler tillfällen kommer att planeras in. SMC STHLM även pushar sina 
resurser att kliva upp som aspiranter om de anses lämpliga 
 

 

Övrigt 
Alla var idag mycket positiva till att träffas och utbyta erfarenheter, självklart vill de fortsätta att fördjupa arbetet 
och önskar starkt att få vara med på framtida konferenser som grupp. De var nyfikna på varandra arbetssätt och 
ville lära mer av varandra. Det framkom även att SMC vid Linköping har arbetsutbyte med SMC STHLM och att 
det ska utbildas DC även i det distriktet med hjälp av STHLM. Ett önskemål som framkom från SMC STHLM var 
att om riks kunde se över om det finns möjlighet att få hörlurar kopplade till kommunikationsapparaterna. Som 
det är idag så är det många gånger svårt att höra vad som sägs och det går inte att ha hörselproppar mot 
motorljudet för då hör man inte anrop på radion. En hälsofråga med andra ord, (min notering). Som det fungerar 
idag så är det inte något utbyte med funktionärer mellan distrikten, endast vid några enstaka tillfällen har STHLM 
haft någon från väst. Vid framtida möten tas den diskussionen upp igen för att se över hur man praktiskt kan få 
igång ett stadigare utbyte. Ett förslag som kom upp var att i första hand ha ett utbyte mellan distrikten med DC, 
dvs att de är med och jobbar en dag för att praktiskt få se hur andra distrikt gör. Ekonomiskt kan det vara en 
klurighet iom att de olika distrikten har olika former av ersättningar, främst då resan. Frågan är om riks vill kliva in 
ekonomiskt, och se det som utveckling utbildning av DC.   

 

Cruella.  

  



 
 
SMC Riks Ersättningar 2020 
Mötet var överens om att allt arbete i SMC är IDEELLT. 
SMC, är på inget sätt en vinst drivande organisation-företag-eller dylikt, som flertalet bandagsaktörer är. 
Med detta i åtanke, beslöts: 
 
 

·         KL/TL 1.500 kr/dg, Sport kan ha båda en Träningsledare och en Tävlingsledare som båda får 
ersättning Inkl. milersättning och boende 

·         Instruktör & HI (Huvudinstruktör) 650 kr/dg, milersättning v samåkning, mil på bana och ev 
boende. 

·         Klassrums Instruktör (ansvarig för heldagskurs ex. RR 3.0, Sport Licenskurs), 650 kr/dg, 
boende, milersättning 

·         DC, 650 kr/dg, milersättning, boende. 
·         Resurspersoner, Funktionärer. Huvudregel 2 dagars jobb ger 1 stegutbildnings dag. TL kan 

undantagsvis ge boende. 
·         Serveras deltagare lunch ingår det för alla 

 
 
*KL på flerdags exning med samma deltagare får ett dags arvode, som tidigare.  
 
SMC Skåne, ger i princip inte ersättning, men boende mat v. 2 dagars kurser. Alla får extra intern utbildning = 
körning. 
SMC Väst, har ett liknande system, dock med delvis ersättning. 
 
 
 



 

Publicerad Projekt nr Dag Datum 2020 Typ av kurs Övrig info Plats Träningsledare
APR tors 16-apr. Funk dag School Gelleråsen boxar onsdag tidigast 19.00

tors 16-apr. Funk dag SMC Sport Gelleråsen
fre 17-apr. SMC Sport steg 5 Gelleråsen
fre 17-apr. AK BKK Gelleråsen
lör 18-apr. SMC Sport steg 6 Gelleråsen
lör 18-apr. AK BKK Gelleråsen
sön 19-apr. SMC Sport steg 6 Gelleråsen
sön 19-apr. AK BKK Gelleråsen

fre 01-maj Intern utb-dag SMC Väst Kinnekulle
lör 02-maj SMC Väst Kinnekulle
sön 03-maj SMC Väst Kinnekulle

MAJ lör 09-maj AK BKK ATT
sön 10-maj Prova på FM ATT
sön 10-maj Prova på EM ATT

lör 16-maj SMC Sport steg 6 Gelleråsen
lör 16-maj AK BKK Gelleråsen
sön 17-maj SMC Sport steg 6 Gelleråsen
sön 17-maj AK BKK Gelleråsen
mån 18-maj Funk dag School Gelleråsen
mån 18-maj Funk dag SMC Sport Gelleråsen

sön 24-maj AK BKK ATT

lör 30-maj SMC Sport steg 6 Gelleråsen
sön 31-maj SMC Sport steg 6 Gelleråsen

JUNI mån 01-juni Funk dag School Gelleråsen Ev flytta dag och bana?
mån 01-juni Funk dag SMC Sport Gelleråsen Ev flytta dag och bana?

lör 13-juni ev ERTS ? ATT
sön 14-juni ev ERST ? ATT

lör 27-juni AK BKK Gelleråsen
sön 28-juni AK BKK Gelleråsen

mån 29-juni SMC Väst Rudskogen
tis 30-juni SMC Väst Rudskogen
ons 01-juli SMC Väst Rudskogen

JULI tor 02-juli SMC Väst Rudskogen
fre 03-juli SMC Väst Rudskogen

fre 03-juli Funk dag Kinnekulle OBS! Prel bokat… Ej klart!
lör 04-juli AK BKK Kinnekulle
sön 05-juli AK BKK Kinnekulle

tor 30-juli SMC Sport steg 6 Gelleråsen
tor 30-juli AK BKK Gelleråsen
fre 31-juli SMC Sport steg 6 Gelleråsen
fre 31-juli AK BKK Gelleråsen
lör 01-aug. SMC Sport steg 6 Gelleråsen

AUG lör 01-aug. AK BKK Gelleråsen
sön 02-aug. Funk dag School Gelleråsen
sön 02-aug. Funk dag SMC Sport Gelleråsen

lör 22-aug. AK BKK ATT

fre 28-aug. Intern utb-dag SMC Väst Kinnekulle
lör 29-aug. SMC Väst Kinnekulle
sön 30-aug. SMC Väst Kinnekulle

SEP lör 05-sep. AK BKK ATT

fre 11-sep SMC Sport steg 5 Gelleråsen baslicens 2021
fre 11-sep AK BKK Gelleråsen Kan BKK fylla en fredag i sept?
lör 12-sep. SMC Sport steg 6 Gelleråsen
sön 13-sep. SMC Sport steg 6 Gelleråsen


