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Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 
i Stockholm Hotell Ariadne den 2006-04-01/02 

 
 
§ 96  Mötets öppnande 
Ordförande Larz Glemfors hälsar alla välkomna till styrelsemötet på Hotell Ariadne i Stockholm. 
 
§ 97  Val av sekreterare och justerare  
Till sekreterare att föra dagens protokoll väljs Morgan Darmell. Till att justera dagens protokoll väljs 
Larz Glemfors 
 
§ 98  Närvaro, adjungeringar 
Ledamöter: Larz Glemfors, Mats Mikaelsson, Jesper Christensen, Laila Jensen, Elsy Rådberg, Jukka 
Kareketo under lördagen, Claes Hassel och Örjan Andersson  
Adjungerade; 

Kansliet; 

T.f. Kanslichef och GS frågor: Morgan Darmell  
Chefredaktör: Magnus Klys 
IT-ansvarig: Mari Linder på § 106 
Valberedning: 
Monica Waerrn under lördagen, Tomas Larson, Lennart Ahnlund och Jens Morell.  
 
§ 99 Fastställande av dagordning  
– Den föreslagna dagordningen diskuteras och fastställs med tillägg från Larz om Tylösands 
Trafikseminarium i augusti. 
 
§ 100 Föregående protokoll 
– Föregående protokoll av den 14-15 januari och 20 februari (telefonmöte) godkändes med 
justering av paragrafordningsnummer som blivit i fel och justeras från och med protokollet av den 
20 februari som skall börja med § 89 och sluta med § 95. 
 
§ 101 MC-folkets framtidsvisioner 
– Magnus Klys presenterar hur tidningen MC-folkets framtid bör se ut.  
Beslut: Efter diskussioner om utveckling-ekonomi och strategi för MC-folket så föreslår styrelsen att 
påbörja MBL förhandlingar med berörd personal på SMC:s kansli, samt berörd facklig organisation 
SMC för att genomföra en flyttning av redaktionen till Borlänge. 

 
§ 102 Inkomna skrivelser 
Skrivelse 1 
– Brev från SMC Västernorrland har inkommit. Brevet ger förslag om att ta diskussion om 
finansiering av MC-fortbildning, finansiering av övrig verksamhet och utbetalning av bidrag.  
I och med att vi omorganiserar trafiksäkerhet och fortbildning så är det styrelsens ambition att 
kunna ge besked till länen senast i mitten av november om ansökta beviljade pengar. Utbetalning 
önskas senast under januari. Problemet är att det är den månad på hela året då vi har den 
svagaste likviditeten. Det är dock alldeles för sent som i dag att länen får sina pengar så långt in 
på säsongen. 
Beslut: Morgan får i uppdrag att med kansliet utreda frågan vidare. 
 
– När det gäller övrig finansiering att förbättra ekonomin för länen så bör man utveckla sättet att 
själva söka olika bidrag. SMC vill ogärna slippa höja medlemsavgiften samtidigt som SMC får 
mindre bidrag från Vägverket.  
Beslut: Att förlänga ordförandekonferenserna för att diskutera och ha en brainstorming med länen 
om hur man kan utveckla den egna finansieringen. 
Beslut: Morgan får i uppdrag att svara på skrivelsen. 
 
 
 



 

Sveriges MotorCyklister 
Adress: Box 318, 792 25 Mora 
Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18 
E-post: smc@svmc.se, web: www.motorcyklisterna.org 

Skrivelse 2 
– Det har inkommit ett brev från Helene Petersson Riksdagsledamot för Jönköping län som 

gärna hjälper SMC att driva frågan om trafikskador och olyckor politiskt.  
Beslut: Morgan har svarat på mailet och föreslår att bjuda in Helene till ”En kväll på motorcykel” 
den 1 juni som är ämnat för politiker. 
 
§ 103 Ansökan från skadefonden 
– Ansökan nr 6-20 har inkommit. 
Beslut: . Ansökan beviljas med ett bidrag på 3 795 kr 
 
 
§ 104 Revidering av bankfullmakt för betalningssystem 
– Revidering av fullmakt avseende 

SMC 817601-6494 

 

Ny fullmakt avseende Gunilla Jernberg, Mari Linder och Christina Stikopers 

 
 
Bankkonto 

Föreningens bankkonton i Handelsbanken nr  220xxxxx inklusive bankgiro  302-2506, 270xxxxxx,  
355xxxxxx och 169xxxxxx tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc.) av 
Gunilla Jernberg, Mari Linder och Christina Stikopers, var för sig upp till 400.000 kr. Vid belopp 
överstigande 400.000 kr, två i förening. 
Överföringar mellan SMC´s egna postgiro- & bankkonton utan beloppsgräns. 
 
Ikraftträdande 

Beslutet gäller från och med 2006-04-01 och tills vidare. 

Beslut: revideras enligt förslag 

§ 105 Revidering av attesträtt avseende Morgan Darmell, Gunilla Jernberg och Mari Linder 
– Attesträtt i SMC 
 
Revidering av attesträtt avseende SMC 817601-6494 
 
Gunilla Jernberg ges rätten att slutattestera Mari Linders samtliga fakturor, tidrapporter och 
reseräkningar. Gunilla Jernberg ges även rätten att slutattestera Morgan Darmells (egna) fakturor, 
tidrapporter och reseräkningar. 
 
 
Beslut: Revideras enligt förslag och punkten förklaras omedelbart justerad 
 
 
§ 106  Presentation av offerter för hemsida och medlemssystem. 
– Morgan, Laila och Mari presenterar förslag hur framtidens medlemssystem och hemsida 

tekniskt och praktiskt skall lösas utifrån SMC:s kravspecifikation. Det blir en betydande 
investering eftersom det är komplexa lösningar. 

 
1. Beslut: Laila får i uppdrag att ge Bangalore uppdraget att producera hemsidan enlig 

ingiven offert. 
2. Beslut: Laila får i uppdrag att förhandla med Bangalore om en del i offerten som berör EPi-

server att se om det är möjligt att ordna ett vettigt finansieringsalternativ. 
3. Beslut: Morgan och Mari får i uppdrag att ta in fler offerter på medlemssystem. Örjan och 

Jesper lovade även att de skulle skicka in uppgifter på deras kontakter. 
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§ 107 Arbetsordning styrelse och operativ tjänsteman 
– Mötet diskuterade arbetsordning mellan operativ tjänsteman och styrelseledamot. Samma 
arbetsordning som tidigare kvarstår oförändrat, d.v.s att styrelseledamot är så lite som möjligt 
operativ och operativ tjänsteman driver arbetet utifrån SMC:s riktlinjer.  
Ordförande har dock mer operativa tjänster i egenskap av organisationens ledare. 
 
§ 108 Visionsgruppen 
– Visionsgruppen består av Elsy Rådberg, Jukka Karaketo och Jesper Christiensen. Mötet önskar at 
gruppen organiserar sig för att ”se in i framtiden” för SMC och komma med sina visioner. 
 
§ 109 Genomgång av stadgeförslag 
– Vid ordförandekonferensen önskade en del förändringar i stadgarna vilka kommer att tas med 
till årsmötet. 
 – I samband med detta bör också kansliet lämna nytt reviderat förslag på olika medlemskap för 
medlemmar och klubbar. Idag har SMC alldeles för många medlemsskapsvarianter.. 
Beslut: Morgan D får i uppdrag att genomföra förslag med kanslipersonal 
 
 
§ 110 Rapporter, information och beslut 
AU:  
– SMC och McRF kommer att få möjlighet att vara med som en programpunkt vid 
Tylösandsseminariet i augusti. 
Beslut: SMC skall medverka vid 2006 års Tylösandsseminarium. 
Morgan D får i uppdrag att planera och genomföra blocket tillsammans med McRF och 
projektledare för Tylösandsseminariet. 
 
– Information kring tillsättandet av ny GS gavs. Djupintervjuer av några utvalda pågår. Personalens 
åsikter om de kandidater man fått träffa ventilerades också. 
Ekonomi 
– SMC har god likviditet och FÖK berättar att man skjuter till Folksampengar med 185.000 kr. TSK 
är underfinansierad orsakad av mindre bidrag från Vägverket vilket påverkar deras ekonomi starkt. 
Stig Björk på kansliet har uppdrag att budgetera om TSK utifrån denna nya situation. 
LOK 
– Inget nytt att rapportera. 
 
 
Kansli och GS-frågor 

 
– En fråga har dykt upp om Skadefonden skall dela ut pengar vid sjukdom.  
Beslut: Morgan D får i uppdrag att ge förslag i till stadgeändring 
 
– SMC överklagade Vägverkets beslut i att inte ge SMC åtkomst av nya unga körkortstagare för att 
erbjuda fortbildning i trafiksäkerhet. Dom har meddelats av Kammarrätten till Vägverkets fördel. 
Larz och Morgan kommer att träffa Vägverket vid kommande möte i Nationell samling och 
kommer då att lyfta upp kritiken till Claes Tingvall Vägverket då han kommer att närvara. Larz och 
Morgan får i uppdrag att ev. göra en pressrelease i sammanhanget. 
– För att öka förståelse för kansliet och styrelsens arbeten förslogs att man bör träffas på kansliet i 
mer omfattning än nu. Problemet är att styrelsen använder sin fritid för sitt arbete och man måste 
ta ledigt för att kunna göra det. Dock, styrelsen bör hitta arbetsformer som ökar förståelsen för 
varandras arbeten. 
– Vägmiljögruppens sammanstättning och arbete vilar just nu och inget händer. Det är vägverket 
som äger uppdraget. 
Beslut: Claes får i uppdrag att ingå i gruppen. 
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– Morgan meddelar att planering för ”En kväll på MC” den 1 juni för politiker pågår för fullt. 
– Morgan informerar om det extra årsmötet på SMC Norrbotten som skedde den 26 mars där man 
nu har en ny styrelse och planering för länets verksamhet påbörjats. 
– Morgan informerar om Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik den 25-27 april. Larz får i 
uppdrag att representera vid konferensen 
– Morgan önskar få ersättare tll MC-rådet den 26 april då det kolliderar med Trafikkonferensen i 

Örnsköldsvik.  
Beslut: Morgan får i uppdrag att tillfråga Ricard Koljo SMC Stockholm 
– Morgan visar senaste medlemsstatistik.  
– Morgan berättar att kansliet nu har förstärkning av Ricard Koljo som samordnar TSK-frågor under 
Patrik Erikssons frånvaro. 

 
TUR och MC resor 
- Frågan vem skall representera CML togs upp. 
Beslut: Stig Björk valdes att representera CML som tidigare 
 
 
KOK 
– Claes föreslår att vi läser av rabatteffekterna för våra samarbetspartner så vi vet var dessa står 
för. 
Beslut: KOK får i uppdrag att stämma av effekterna för rabatterna. 
– Diskussioner om SMC:s ställning i frågan om importregler för standardhojar togs upp.  
Beslut: Mötet bordlade sakfrågan och det tas upp vid kommande styrelsemöte som en egen punkt 
i dagordningen. 
 
EUG 
– EU-parlamentet kommer att klubba igenom förslaget på nya körkortdirektivet. Elsy informerar 
om förslag på ny röstfördelning inom FEMA med bibehållna avgifter.  
Beslut: Mötet godkänner att SMC stödjer det nya förslaget. 
 
TSK 
– TSK gör äskande på mer pengar för läns- och fortbildning som bör budgeteras för kommande 
verksamhetsår. 
– TSK ger förslag på fördelning av pengar till länen.  
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget med justering Götalands siffror som är fel. 
 
FÖK 
- FÖK har fått marknadsbidrag från Folksam på 185.000 kr. Pengarna tillfaller TSK:s verksamhet 
för fortbildning. 
 
Valberedningen 
– Inga ärenden 
 
Årsmötesgruppen 

 
– Årsmötes-arrangörerna önskar få träffa styrelsen på fredagen – dagen före årsmötet – mellan 
klockan 18,30-20,00. 
Beslut: Styrelsen ger okej till detta. 
 
MC-folket 
– Inget mer att rapporter än § 101 

 
MC-Ola 
– Jesper meddelar att SMC ligger i fas med förklaringen. 
 
MFG 
– Inga beslutspunkter. 
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§ 111 Actionlistan 
 
Punkt 233, 254, 255 stryks och punkt 259 flyttas till KOK 
 
 
§ 112 Inval av klubbar 
Young Guns i Orrefors, 
TrollBikers Trollhättan och 
Gripen Motorcykelklubb i Limhamn 
Väljs in som nya klubbar under SMC 
 
 
 
§ 113 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
§ 114 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte sker den 17/18 juni på Hotell Ariadne i Stockholm 
 
 
§ 115 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras                                                          
 
   
 
______________________________________________________________________ 
Morgan Darmell                                                        Larz Glemfors   
    
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




