
 

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 

Styrelsemöte per telefon den 06-02-20, kl. 20.00-21.55 
 

§89 
Ordförande öppnar möte 
 
§90 
Justerare för mötet: 
Larz och Morgan 
 
§91 
Faställa närvarande: 
Mats Mikaelsson, Larz Glemfors, Morgan Darmell, Laila Jensen, Elsy Rådberg , Jukka Karaketo, 
Örjan Andersson, Claes Hassel och Jesper Christensen 
 
§92 
Ordförandespalten till kommande MC-folket: 
Diskuterades och genomgicks av mötet 
 
§93 
Aktuellt arbetsläge för kansliet, ekonomi gällande investeringar, se nedan: 
Morgan förklarar och informerar; 

• Arbetsbördan är stor just nu på kansliet pga av sjukdom samt flera stora projekt som drar 
resurser 

• Hemsidan och dess utbyggnad med systemförändringar 
• Under Patrik Erikssons sjukskrivning så kommer jobb att delegeras ut till kansliet och 

Trafiksäkerhetskommitén. Morgan får också i uppdrag att ta in extern arbetskraft om så behövs. 
• Utbildningsbolagets uppstart skjuts upp en period. Verksamhet redovisningsmässigt organiseras 

via SMC AB tills vidare. Jesper C föreslås bli styrelseledamot i SMC AB som sakkunnig för 
verksamheten i Trafiksäkerhetskommitén. Beslut tas i SMC kommande styrelsemöte i början av 
april. 

• Morgan informerar att det är Nya Grafiska riktlinjer som nu gäller. Laila mailar ut dokument till de 
som inte fick dessa vid seminariet i Sollentuna i helgen. 

• Morgan väntar svar på En kväll på MC som sker i maj med politiker från Trafikutskottet. 
• HOJ-X har just nu 750 anmälda. Claes ger förslag på att använda HDCS kanaler för att ge 

ytterligare marknadsföring. Morgan tar tag i det med HOJ-X arrangör. 
• Information om arbetet med Trafikkonferensen som sker i april i Örnsköldsvik. 
• Information om möte med Samverkansgruppen som jobbar med trafiksäkerhet främst för 

Stockholms län 
• Projektet att ta fram profilkläder för förtroendevalda skjuts på framtiden pga. av ekonomiska 

läget 
• Morgan åker till SMC Norrbotten x:a årsmöte den 26 mars 
• Ekonomigruppen räknar med en aktuell rapport till kommande styrelsemöte i april 
• SMC söker årligen bidrag från vägverket, c:a 1 miljon kr som till stor del används för länens 

fortbildningar. Vi har fått preliminärt beslut på att bidraget endast blir 400.000 kr. Detta ställer 
till stora ekonomiska bekymmer. Larz G skall försöka få en kontakt med Claes Tingvall för att 
försöka påverka beslutet. Om inte annat får vi stuva om ordentligt i ekonomin för att klara denna 
brist på kapital som uppstår. 
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§94 
Övrigt 

• Kort rapport från SMC Stockholm om samarbetet med Folksam 
• Mötet beslöt att välja in en ny klubb efter ansökan, Goodguys MC i Årjäng. 
• Kommande vecka kommer Proffice att kontakta fyra utvalda personer som sökt 

Generalsekreterartjänsten med efterkommande träff i Mora 
 
§95 
Mötet avlutas 
 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Larz Glemfors                                              Morgan Darmell 
 
 


