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Aktivitetsrapport – Höstmöte 2019 
 

Höstmötet genomfördes tisdagen den 12 november på John Scott’s på Kungsgatan 37 i Stockholm.  

Antalet deltagare var 24, varav en var SMC Stockholms informationsansvarige, speciellt inbjuden för 
att informera och svara på frågor gällande en eventuell direktanslutning av föreningen till SMC.  

Vi träffades 18.00 och började med att äta tillsammans. Maten var förbeställd från en meny med 
endast tre rätter, utvalda av delar av styrelsen.  

Själva höstmötet hölls mellan c:a 19.00 och 20.00 på samma plats som vi åt middag. Det var mycket 
bakgrundsljud vilket påverkade möjligheten att höra bra. Dock får man anse att det var hanterbart.  

Agendan på höstmötet bestod av fyra punkter:  

1. Framtidsplaner 

Inga nya förslag eller synpunkter kom upp gällande verksamheten som den ser ut idag.  

2. Preliminär verksamhetsplan 2020 

Punkten leddes av Ragne Gustafsson som är aktivitetsansvarig. Ragne presenterade ett utkast på 
verksamhetsplan för 2020. Den innehöll i stort sett samma aktiviteter som innevarande år. Ett antal 
aktivitetsansvariga kunde noteras och några kvarstår att finna. Uppdaterad preliminär 
verksamhetsplan kommer gå att finna på hemsidan.  

3. Ev. SMC-anslutning 

Här informerades om vad en direktanslutning till SMC skulle innebära. Christina ”Nina” Wallenberg 
från SMC Stockholm var på plats och kunde informera en del om SMC i stort och svara på frågor om 
SMC-anslutning. Styrelsen kommer jobba vidare med frågan och planerar att ta upp den på nästa 
årsmöte. Innan dess kommer information att gå ut till samtliga medlemmar.  

4. Övrigt 

Under denna punkt kom bl.a. följande upp:  

• MC-parkeringen på TrV diskuterades och förslag på viss ändring av mc-platserna föreslogs då 
den senaste ändringen med flytt av FMK-släpen inte gått att genomföra fullt ut. Frågan 
kommer tas upp med ansvarig på FMV.  

• MC-parkeringen på L24 togs även den upp och B-O Kristensen skulle återkomma med 
kontaktväg till rätt person i parkeringsfrågor på HKV. Styrelsen kan sedan verka för 
förbättringar.  

• Det uttrycktes positiva ord om att släpvagnsutlåningen fortsatt bedrivs.  

Bowlingbanor var bokade till kl 20.30. Vi avslutade kvällen med bowling och efterföljande utdelning 
av enklare priser som Nina hade med sig och reflexer som föreningen stod för.  

Vi i styrelsen har efter mötet mötts av många positiva reaktioner på höstmötet och tar med oss det 
inför planeringen av Höstmöte 2020.  
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Erfarenheter:  

• Ljud från musik och andra delar av restaurangen störde mer än förutspått.  
• Tidsplaneringen fungerade bra.  
• Individuell betalning av mat och dryck är bra, men är alltid en risk då det är lätt för någon att 

missa någonting. Det fungerade dock mycket bra denna gång.  
• Inbjudan till höstmötet via e-post fungerade hyfsat. Efter förlängd anmälningstid ökade 

antalet anmälningar från 17 till 24 och en eftersläntrare anmälde sig en dag för sent 
Föranmälan av mat fungerade snäppet bättre, men det brast lite i att några inte föranmälde 
att de inte skulle spela bowling. Vi kunde sluppit kostnader för minst en bana om det 
fungerat fullt ut.  

• Restaurangen/Bowlinghallen John Scott’s var tillmötesgående och bra att jobba med.  

 

 

Enebyberg, 2019-11-21 

 

Aktivitetsansvarig 

Anders Widaeus 
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