
MCT möte i teams 7 april 2021 
Minnesanteckningar  
 
Närvarande; Jörgen Wall, Erik Hedman, Marie B, Erik Nilsson, Nils-Åke Värmland, Annika 
Nilsson, Jesper Christensen, Mathias E Bauer, Maria Syrjalä, Peter Strandman, Lotta 
Karlsson, Erik Hedman, Pelle Randau, Anders Ljungkvist Malm, Crille, Roos Dommisse, 
Björn Uddenberg, Ingrid Norén, Cecilia von Hausswolff,  
 
Corona, hur hanterar vi det på våra kurser  
Se nedan för uppdaterade riktlinjer.  
Viktiga punkter är att kursverksamheten är endast för SMC medlemmar och de skall vara 
medlemmar innan kursstart.  
Kursledningen ska ta hjälp av uppdaterade riktlinjer och riskanalysen för att göra kursen så 
Corona säkrad som möjligt utifrån de förutsättningar som finns på plats. 
 
Dokumentlänkar.  
 
Riktlinjer 
https://www.svmc.se/smc_filer/School/covid19/COVID_riktlinjer8_42021.pdf 
 
Riskanalys 
https://www.svmc.se/smc_filer/School/covid19/SMC_riskanalys8_4-c19.pdf 
 
 
Filerna finns även på hemsidan under school/kursdokument. 
 
 
 
Kurs på väg   
Det kommer ut en ny kurs som kan köras i distrikten. Det är ett samarbete med 
försäkringsbolag som vill erbjuda sina kunder en kurs kring trafiksäkerhet. Kursens grundidé 
är att det ska vara väldigt enkelt för en instruktör att genomföra kursen. Det kommer snart ut 
en bok som komplement till råd & riktlinjer med hela kursinnehållet. I korthet är att 
försäkringsbolaget förser oss med intresserade kunder till kursen. En instruktör bestämmer 
en plats (t.ex. en stor parkering) och en tid och bjuder in deltagarna till kursen. Instruktören 
får med sig en liten punktlista på vad som ska ske under kursen. Det blir en tur ute på någon 
lämplig väg för att bl.a. prata om och kring olika trafiksituationer.  
Mer information kommer inom kort.  
 
Systemet 
School håller på att digitaliseras och vi gick igenom hur det ser ut i systemet i nuläget.  
Fleras utryckte att nya systemet har blivit så mycket bättre. Det finns lite justeringar i GK 
systemet; 
Väntelista till Grundkurser.  
Historiken bör kunna gå längre tillbaka är 10 steg.  
Blippa Körkort 
Betalsystem där betalning går direkt till distriktets konto och ej via SMC centrala system.  
Inskrivningen ska kunna ske med egen knapp i inskrivningsvyn eller deltagarvyn. 
 
/Staffan Nordin  
 
       
 
 
 



 
  



 


