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Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte 

i Gävle den 2005-11-26/26 
 

 
§ 60 Mötets öppnande 
Ordförande Larz Glemfors hälsar alla välkomna till styrelsemötet i Hemlingbystugans friluftsområde 

strax utanför Gävle. 
 
§ 61 Val av sekreterare och justerare  

Till sekreterare att föra dagens protokoll väljs Morgan Darmell. Till att justera dagens protokoll 
väljs Larz Glemfors 

 
§ 62 Närvaro, adjungeringar 
Ledamöter: Larz Glemfors, Mats Mikaelsson, Jesper Christensen, Laila Jensen, Elsy Rådberg, Jukka 

Kareketo, Claes Hassel och Örjan Andersson  
T.f. Kanslichef och GS frågor: Morgan Darmell  
Chefredaktör: Magnus Klys 
Personalrepresentant: Maria Nordqvist 
Valberedning: Monica Waerrn och Jens Morell. 
Revisor: Kai Adolfsson 
Bangalore: Tina, Bodil och Mats, presentation, lördag kl. 13-15. 
 
§ 63 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen diskuteras och fastställs. 
 
§ 64 Föregående protokoll 

- Föregående protokoll av den 24/25 sept-2005 i Mora godkändes med justering av 
Actionslistans punkt 251 som flyttades till TUR. 

 
§ 65 Inkomna skrivelser 
      - Skrivelse från SMC Stockholm som bl.a. erbjuder samarbete och möjlighet att hjälpa Riks mot 

ersättning då man förlorat sitt Landstingsbidrag. Mötet diskuterar förslaget och konstaterar att 
nu när SMC genomlyser sin profileringsstrategi och organisation så vill SMC hålla frågan öppen 
till det är klart.  

Beslut: Morgan och Jesper får i uppdrag att svara på skrivelsen och hålla en dialog med Stockholm. 
 

- SMC Norrbottens har inkommit med en skrivelse där de önskar råd och hjälp i sin 
organisation. 

Beslut: Styrelsen ger Mats Mikaelsson, Patrik Ericsson och Morgan Darmell i uppdrag att med fullt 
mandat och på bästa sätt hjälpa till med att lösa problemen i Norrbotten.  
 

- Två ansökningar till Skadefonden har inkommit, nr. 5/18 och nr. 5/19. Morgan föredrar dessa; 
Ärende 05/18; Mötet vill att Morgan kontrollerar om sökande utnyttjat samhällets möjlighet till 

tjänster innan bidraget utbetalas.  
Beslut: Bidraget i 5/18 beviljas med utgång från denna reservation. 
Ärende 05/19;  
Beslut: Bidraget beviljas med halva beloppet . 
 
§ 66 Styrelsens arbetssätt 
Bordläggs till januari. 
 
 
§ 67 Profilering 
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Bangalore visar sitt första förslag om SMC:s nya profilering ”Kommunikationsstrategi SMC”. Mötet 
blir imponerad och inspirerad över på vilket sätt SMC bör synas och fungera. Allt inom 
organisation, varumärke SMC, tidning, grafik och webb förevisades. 

Efter förevisningen gav mötet feedback till Bangalore om man tänker rätt . Det finns ingen tvekan från 
styrelsen om att Bangalores hittills gjorda arbete är det som måste gälla i framtiden. Nu jobbar 
Bangalore vidare med att utveckla strategin till SMC:S profileringen och med slutmål att 
sjösätta detta. 

 
§ 68 Rapporter från verksamhetsområdena  
 
Beslutspunkter 
• AU 

- Larz ger information om NTF:s ordförandekonferens i Sthlm. Det blev mer av en allmän 
öppen konferens istället för en dialog med organisationerna. Bl.a. om nya hastighetsgränser i 
så kallad 10 steg, lagrådsremissen om NTF:s finansieringssystem.  SMC hade gärna tagit upp 
flera frågor på mötet som vi nu inte kunde göra. Lagrådsremissen skall vara besvarad på 
senast 30 nov. då även SMC lämnar sina synpunkter.  

- Larz tar upp MC-rådets mötesprotokoll från möte 7 november där vi denna gång inte kunde 
vara representerade vid detta möte. Bland annat behandlades en skrivelse till Trafikutskottet 
gällande övningskörning, något som Larz är väl insatt i. Larz läser förslaget till skrivning som 
skall inlämnas till trafikutskottet. 

Beslut: SMC ställer sig bakom skrivelsen och Larz får i uppdrag att hantera detta då han är 
sakkunnig i frågan.  

 
• Ekonomi 

- Jukka föredrar aktuell ekonomi utifrån Balansräkningen. Vi har likvida medel idag på c:a 1,2 
miljoner (25/11), vi förbrukar ungefär 1 miljon/mån. Jukkas bedömning är att läget inte är det 
bästa utan följer detta noggrant främst via Morgan och ekonomiassistenten 
- Vi har frivilliga bidrag sen tidigare, 105.000 kr, främst till TSK-pengar  som ännu ligger 
outnyttjad till verksamhet. Dags att planera användningen av dessa i verksamheten och därefter 
redovisa till medlemmarna.  
Jesper: finns nu löpande på TSK:s dagordning. 
- Mats; till nästa möte vore det intressant att få rapport om de pengar som finns på resp. 
verksamhetsområde för att få en helhetssyn. 
- Arvoden; Definitionen förtroendevalda finns det beslut på från tidigare styrelsemöte. Om SMC 
nu lägger arvoden för förlorad arbetsförtjänst lika för alla – även icke förtroendevalda - så blir 
merkostnaden c:a 100,000 kr för SMC. Jukkas förslag är att det bör vara lika för alla, d.v.s. 130 
kr. Nu är det 100 kr för icke förtroendevalda. 

Beslut: Alla som har ersättning för förlorad arbetsförtjänst (avdrag på lön) utifrån reglementet 
skall vara lika, d.v.s. 130 kr/timman.   
- Diskussion om räkenskapsår: Jukka; Den stora stöttefrågorna i detta ämne är hur 
räkenskapsåret skall ligga. Detta beslut påverkar tiden för årsmötet – hojsäsong eller inte. 
Stadgegruppen kommer att ta in aspekter på detta när man presenterar detta vid nästa 
styrelsemöte.  

• Kansli och GS frågor 
- Den planerade mässan i Göteborg i januari presenteras av Morgan och Maria. SMC:s 
mässgrupp består av Morgan Darmell, Maria Nordkvist, Debby Döss och Laila Jensen. Morgan 
redovisade vilka personer som han valt ut att arbeta i montern under mässan 
- Morgan och Patrik har undersökt om vi kan söka EU3-mål pengar. Tyvärr så finns det inget för 
oss att söka för det vi önskar. 
-.Morgan informerar om läget med Hojbåten. Annonseringsprogrammet presenteras av Maria. I 
dagsläget -25/11 – är det strax under 300 som anmält sig. Det är något under planerat. 
- Diskussion om dödade MC-förare i trafiken. Claes jobbar politiskt i dessa frågor. Larz 
meddelade att Petra i MC-folket gräver i detta och har en artikel om ett fall i kommande MC-
folket där en MC-förare blir dödad och bilföraren blir friad. Jesper: vi bör reagera ordentlig utan 
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att lägga juridiska aspekter. Vi bör också reagera i en Pressrelease från SMC. Kaj: Lagstiftning 
har sådan utformning att man kan dömas oskyldig trots att man orsakat olyckan. Larz: har man 
orsakat en olycka med dödlig utgång är det rimligt att man får någon forma av straff. Maria: det 
här bedöms inte så grovt men kör man för fort kan man tappa körkortet. Man bör gräva i det här. 
Claes; Man kan och bör ta upp det eftersom åklagaren lagt ned det aktuella fallet som kommer i 
MC-folket. Jesper: vi skall provocera och skapa opinion för att väcka frågan. Magnus: Den 
dödes kompisar driver den här frågan. Örjan: vad blir respekten för rättssystemet om man dömer 
så olika. Det är viktigt att från SMC driva dessa frågor och lyfta upp de olika inställningarna 
från myndigheter. Jukka; I staterna har man samma problem – typ mycket alkoholproblem och 
väldigt olika inställningar mot MC och bilister. Magnus; SMC bör agera nu när det är brännande 
aktuellt.  
Beslut: Morgan/Klys gör en pressrelease om SMC:s inställning. 
European Road Safety Charter har ingett en förfrågan om vi vill vara med på deras motsvarande 
”nollvision”. Maria informerar om detta och det ställer stora krav på statistik från SMC:sida. Vi 
bidrar igentligen detta via FEMA:s organisation som SMC är medlem i. Förhandlingar i Europa 
pågår för att FEMA skall få teckna detta avtal.  

Beslut: läggs till handlingarna då SMC låter detta skötas på EU-nivå via FEMA. 
- Ö-vikskonferensen i april 2006, Larz; vi har fått förfrågan om SMC vill vara med som 
medarrangörer  tillsammans med Vägverket, NTF, Rikspolisstyrelsen, Folksam, Länsstyrelsen, 
Kör För Livet, Örnsköldsviks Kommun, och STR. Konferensen utformas som en storkonferens 
med olika sidokonferenser. Den röda tråden är trafiksäkerhet med inriktning på vad som hittills 
och åstadkommits inom olika områden. Genom SMC:s medverkan kommer trafiksäkerheten 
även att belysas ur ett MC-perspektiv. SMC ikläder sig inte några stora ekonomiska åtagande för 
medverkan vid konferensen. 

Beslut: Mötet ger Morgan och Larz i uppdrag att arrangera SMC:s deltagande i trafikkonferensen. 
 
• TUR & SMC-resor AB: 

Örjan tar upp klubbkartornas vara eller icke vara i SMC kalendern. Morgan frågar varför inte 
frigöra administrativa resurser nu och ta bort kartorna eftersom det kommer att finnas med på ett 
annat sätt i framtiden via Riks och länens/klubbarnas hemsida i en gemensam profil. 

Beslut; Styrelsen ger TUR i uppdrag ta bort kartorna i SMC kalendern utifrån dessa grunder. 
Örjan: Kom gärna med tips om vi kan ha annat i SMC-kalendern! 
Örjan: Guideträff genomfördes för en vecka sedan. Det blir fler resor och fler guider. Elsy: Det 
fanns ett stort behov av att guiderna träffades. Örjan håller med – det ser bra ut med 
Guideorganisationen och rese-utvecklingen. Folder för SMC resor håller på att tas fram till 
mässan. Man diskuterade också ersättningar för guider med mera. SMC AB jobbar nu hårt med 
att finna lösning för detta. 
Jukka; Ekonomin visar att vi har något sämre resultat per den sista oktober i år jämfört med 
samma tid förra året i SMC AB. 

 
• KOK 

Ordet går till Maria; rabatterna används mer än vi tror och betyder mycket för medlemmarna. 
Claes föredrar KOK:s rapport. Claes och Maria driver intensivt importfrågorna och ser nu 
positiva signaler i regelverket. Kanske beror det på chefsbyte i vägverket som ser problemen 
utifrån ett kundperspektiv. Bra att det äntligen lossnat i frågorna. 
 

• EUG 
- FEMA har utverkat ett dokument , Mission och Policy Statement, som skall fungera som ett 
gemensam grund för organisationen, där bl.a. SMC varit med att ta fram. På FEMA:s årsmöte i 
februari 2006 tas beslut om att anta dokumentet och frågan gällde om SMC ställer sig bakom 
detta. 

Beslut: Mötet godkänner dokumentet. 
Jukka: informerar om ett annat projekt i Europa, 
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”SOUND-Advice Stakeholder Assessments and Recommendations of the Motorcycle sound 
working Group”, en rapport om hur ljudområdet hanteras. Sverige är föregångsland i dessa 
frågor eftersom vi har klara gränser för ljudnivåer på bilar och MC. 
- Honda kommer med en airbag vilket kommer utvecklas i deras MC- sortiment.  
- Mandattid för Jukkas förtroendeuppdrag i CMT går ut nästa år. Skall vi i fortsättningen vara 
representerade och i så fall av vem. 

Beslut: Bordläggs till januarimötet om CMT:s förtroendeuppdrag. 
 
• TSK 

TSK delar ut sin rapport som genomgicks. Visionsgruppens, tillsammans med Vägverket vara 
eller icke vara diskuteras. Jesper ger förslag; Larz, Morgan och Patrik kontaktar Vägverket och 
planerar ett möte. Det bör utredas om gruppen skall finnas kvar och i så fall värdet av detta.  
Jukka tar upp ämnet California Superbike. Vi behöver planera detta affärsmässigt eftersom 
verksamheten inte passar organisatoriskt i en förening som ej redovisar moms och har regler 
som inte går att ha i en medlemsorganisation, ex. hantering av moms och att California 
Superbike också vänder sig till icke medlemmar. Man bör lyfta ur verksamheten till eget bolag.  
Beslut: Morgan, Jukka, och Jesper får utreda detta och komma med ett förslag till januarimötet. 
Örjan: Detta måste också planeras i de nya föreslagna stadgar som kommer.  

 
• FÖK 

Morgan presenterar under arbetsnamnet SMC-försäkringen om hur upplägget kommer att ske 
tillsammans med Folksam och medlemmarna.  

Beslut: Mötet visar sitt gillande och stödjer FÖK:s inslagna väg med Folksam. 
• Valberedning 

- Valberedningen bör ha en sändlista för mail på insyltandelistan med beteckning 
”Valberedning”. Morgan fixar med kansliet.  
- Kommande stadgeförslag kommer att innehålla förslag på valberedningens arbetssätt enigt 
Örjan. 

• Årsmötegruppen , även inkomna motioner 
- Maria och Mats berättar att arbetet med kommande årsmöte framskrider mycket bra. Det blir 
ett mycket lockande program! 

• MC-folket 
- Magnus visar vad det kostar att göra utskick till nya körkortstagare. Syftet med detta är att 
locka till sig fler medlemmar ur denna grupp. Magnus visar en beräkning att det är lönsamt att 
jobba på projektet. 

Beslut: Magnus går vidare med detta tillsammans med Marknadsföringsgruppen och Bangalore.  
• LOK 

- Niklas Mårdbrink och Jens Morell blir kursledare till kommande introduktionskurser. 
- Mötet diskuterade Storkurshelgen och påminner  om anmälan senast den 19 dec. 
- Arbetsgruppen jobbar vidare på projektet ”Se Sverige”. 

 
 
• MFG 

- Bangalore behöver en  ”PR-plan” – en grupp –  för att förbereda utbildning i PR-frågor. Laila 
föreslår Patrik, Maria, Jesper, Laila, GS (just nu Morgan), Petra och Bjucken. Örjan vill att även 
ordförande skall vara med. 

Beslut: En grupp tillsätts enligt förslag inklusive ordförande. 
- Laila visar en artikel från ATL som Mats hittat om MC som handlar om lantboende för MC 
åkare som ett komplement till vandrarhemmen. 
- Vi har fått erbjudande att köpa forumet Sporthoj.dot.com eller få tjänster av. Mötet diskuterar 
detta forum som är mycket välbesökt.  

Beslut: Morgan och Laila får skicka svar denna framställan och vår önskan är att hålla frågan öppen 
tills vi har SMC:s profilering klar och ser hur detta kan formas.  
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- MFG vill byta ut ”plånboken” som man får som ny medlem. Bytas ut mot spärrservice i ett 
specialavtal för SMC:s medlemmar. Mötet diskuterar detta en stund. Morgan föreslår att avvakta 
tills vi vet hur vi hanterar och administrerar vår postorder och medlemsförmåner i framtiden. In 

Beslut: SMC gör ingen förändring just nu. 
- Laila meddelar att medlemsundersökningen har givit 600 svar av 1500 utskickade. 
Länkinformation kommer i kommande nummer i MC-folket så att fler kan svara via nätet. 
- Maria: Julkort är under tryckning. Listor gås igenom på kansliet.  
- Örjan önskar påskynda hemsidans utveckling. Det gäller att snabbt få en ny hemsida i 
produktion. Tidsfaktor för att ta fram en hemsida enligt Laila är 6-8 veckor. 

Beslut: Att omgående starta denna process med Bangalore.  
 
• MC-Ola: Uppföljning och avstämning 

-Larz  menar att det är viktigt att MC-Ola nu följs upp eftersom SMC ligger i fronten av alla 
Olorna och att vi visar vad vi åstadkommit – speciellt i vår MC-utbildning. 

Beslut: Morgan följer upp MC-Ola tillsammans med Patrik och rapporterar löpande vid 
styrelsemötena. 
 
§ 69 Actionlistan 
200 till TUR 
235 klar och stryks 
236 klar och stryks 
237 klar och stryks 
929 är inte aktuell längre och stryks. 
 
 
§ 70 Inval av nya klubbar 
 
Beslutades att välja in följande klubbar; 
 
Young Guns MC, Mullsjö 
Ballstarke MC, Bandhagen 
Kungsbäck MC Valbo 
Västerås Touring, Västerås 
Ironstoves, Ankarsrum 
West Coast Bikers 
 
§ 71 Övriga frågor 
- Jukka tar upp boendet vid styrelsemötena. Han föreslår att boendet vid styrelsemöte skall ske hos 

Scandichotell som vi har avtal med och oftast är lätt och smidigt att ta sig till. 
Beslut: Mötet godkänner förslaget och beslutar så. 

- Claes föreslår att vid nästa styrelsemöte hitta på en kvällsaktivitet av annorlunda karaktär. 
Claes tar på sig att ge förslag till nästa styrelsemöte.  
- Ett förslag till uppdatering av resereglementet är framtaget. Morgan skickar ut denna på remiss 
till styrelsen. 
- Frågan om personalrepresentant vid styrelsemötena tas upp. Styrelsens åsikt är att det inte 
behövs någon personalrepresentant då kansliet nu har en kanslichef som ansvarar för personalen 
och tar personalens frågor till styrelsen 
- Ett nytt stadgeförslag presenteras av Örjan i grova drag. Mötet konstaterar att stadgegruppen 
gör ett bra arbete och ser fram emot att ta del av dessa vid nästa styrelsemöte. 
- Jesper tar upp och visar hur man kommunicerar på telefon via dator och programmet Skype. 
Jesper visar också olika plattformer för olika webblösningar på E-shop. Claes har några bra 
input som han kan ge till Jesper. 
- Vägmiljögruppen: Laila avstår att sitta med i gruppen och Claes anmäler intresse att vara med. 
Inget beslut om Claes medverkan togs. 
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§ 72 Nästa Möte 
Nästa möte genomförs 14-15 jan . 2006, plats meddelas senare. 
 
§ 73 Mötets avslutande 
Larz Glemfors tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras                                                          
 
   
 
__________________________________________________________________________________     
Morgan Darmell                                                        Larz Glemfors 

    
  

 
  
 


