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Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 15 maj 2020,  
Nr 6 verksamhetsåret 2020. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 2 Närvaro, adjungeringar, val av sekreterare och justerare 

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Katarina 
Funseth, Anna Eek och Rolf Skoog. Sven Liljekvist deltog under del av möte.  

Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen. 

Ingen från valberedningen hade möjlighet att delta vid detta möte. 

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes 
Ronny Overgaard. 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser att hantera. 

 

§ 6 Information – vad nytt sedan föregående möte. 

Distriktsordförandemöte – 18 av 21 distrikt deltog, webbmötet fungerade bra med 
konstruktiva diskussioner och synpunkter kring förslaget angående revidering av reglementet 
för Distriktstian. Synpunkter och förslag från Distrikten lämnas till kansliet innan 30/6. 
Arbetsgruppen arbetar därefter vidare med förslaget utifrån inkommna förslag och 
synpunkter, eventuella omarbetningar kommer att presenteras för styrelsen och vid ett 
senare ordförandemöte. 
 
Corona-restriktioner – Uppdaterade restriktioner har publicerats sedan senaste mötet, inga 
större lättnader utan mer förtydliganden. Våra tidigare bedömningar ligger fast. 
 
Kommande årsmöte: Det är mycket tveksamt att ett årsmöte kan 
äga rum i samband med Riksträffen. AU utarbetar ett förslag till ett 
digitalt årsmöte. 
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Investering ADB-system. Det finns en hel del att åtgärda från leverantören, ny felrättad 
version inväntas under nästa vecka. 

 

§ 7 Genomgång av resultat från Demoskopundersökningen 

Demoskop presenterar en rapport kring den undersökning vi beställt för att utöka vår 
kunskap kring möjligheter att bredda verksamheten och därigenom utöka rekryteringsbasen 
för medlemmar.  Styrelsen arbetar vidare med materialet. 
 

§ 8 Rapport Arbetsutskottet och ordförande 

AU-möten har hållits via Skype, minnesanteckningar finns på Sharepoint. 

 

§ 9 Verksamhetsrapport Generalsekreteraren 

Jesper delger det senaste läget: 

• Kansliet: Återbetalningarna av deltagaravgifter är i slutfasen, ett nytt projekt är att 
påbörja digitalisering av äldre material.  
 
Arbetet med en uppdaterad prognos för helåret pågår, med Corona-effekten beaktad i 
så hög grad som möjligt under nuvarande förhållanden. Ansökan om 
förlustersättning är inskickad till Riksidrottsförbundet. 
 

• Verksamheten: School arbetar just nu mycket med Sport för att strukturera 
verksamheten.  
 
Det noteras att Trafikverket erbjuder väldigt få uppkörningstillfällen denna säsong 
och de professionella körkortstagarna är tydligt prioriterade i deras utbud. SMC har 
haft ett Teamsmöte med Trafikverket där de meddelar att de hanterar en väldigt 
speciell situation just nu. Efterfrågan på tjänsterna har ökat men på grund av corona-
problematiken och sjukskrivningar har antalet platser reducerats avsevärt. Det är en 
situation som kortsiktigt är svår att hantera. 
 
Internationellt går FEMA-medlemmar ut och marknadsför MC som ett i nuvarande 
situation mycket bra alternativ för samhällets resebehov. FIM har en annan approach 
och med tanke på vår nuvarande nationella statistik för innevarande år avvaktar vi 
tills vidare i frågan. 

 

§ 10 Dialog 

Efter genomgången av Demoskop höll styrelsen och medarbetarna en dialog om 
presentationen, diskussionen fortsätter vid kommande möte. 

 

§ 11 Beslutspunkter 

Inga beslutspunkter fanns att behandla vid detta möte. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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§ 13 Kommande möten 

Kommande möten via Teams: 

2020-06-16 kl 08.30 – 12.00 

2020-07-10 kl 08.30 – 12.00 
 

§ 14 Mötets avslutande 

 

Protokollförare    Justerare 

 

 

Rolf Skoog    Ronny Overgaard 

Styrelseledamot    Ordförande SMC 

 


