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Protokoll styrelsemöte 2014-3 Södermanland, 6
November
Plats: Gröndal Motorstadion
Tid: 18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar
Erik Persson, Pelle Blomgren, Erik Nilsson, Krister Ahlesten, Kristoffer Anderberg, Christer
Karlsson, Dennis Lindblom
1.2. Närvarande övriga
Daniel Sevdin, Jonas Strandell, Johan Öfverbeck

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes

4. Ekonomi och budget
Inget nytt att rapportera. Eftersom förra året gick bra har vi pengar som ska investeras i
verksamheten. Fokus ligger på distriktets funktionärer.

5. Styrelseärenden
5.1. Presentation av styrelsens ledamöter och suppleanter
Erik Persson
Gammal men ny för SMC. Har varit ordförande i ett år. Har kör hoj sedan
länge men det blev ett uppehåll iom barn och hus. Har agerat
handledare åt flertalet ungdomar och blev indragen i SMC av Göran
Ekman. Jobbar som gymnasielärare i Eskilstuna (el/dator). Kör en
orange hoj. Aktiv i Lions Torshälla
Jonas Strandell.

Började köra hoj 2008 med en Hayabusa. Första kontakten med SMC
var början på 2009 och gick därefter igenom stegutbildningarna. Sitter
som suppleant i styrelsen. Har hojar i flera färger.

Johan Öfverbeck

Började köra hoj kring 2000 blev senare uppsnappad av Bengt Allevad.
Har varit GI 6-7 år och AI i ca 3 år. Kör mycket storbana och en hel del
Gröndal. Jobbar med logistik till konstutställningar. Kör en blå hoj.

Daniel Sevdin

Började köra trial ’82 och har arbetat sig vidare därifrån. Idag är han en
37-årig säljare. En föreningsmänniska med förflutet i
försvaret/hemvärnet. Han stötte på Johan & Bengt 2008 på tuvängen
och började komma till gröndal när tuvängens Knix-körningar upphörde.
Kör en repig hoj (gul).
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Krister Ahlesten

37-åring med två barn. Bor i Sollentuna och jobbar som säljare inom IT
och har varit inom andra delar av IT-branschen sedan länge. Tog MCkortet 2008 och kom i kontakt med SMC 2009. Han gick alla stegen på
storbana redan då. Det var Ezzo som drog in honom i SMC. Har bl.a.
arrangerat Stockholmsdagarna på Gelleråsen. Har tidigare varit aktiv i
SMC Stockholm. Kör mest storbana men även Knix. Äger en svart hoj.
Görans fel att han är i SMC Södermanland

Kristoffer Anderberg
23 år och har kört hoj sedan ’06 och stötte på SMC ’08 där Göran drog in
honom i olika aktiviteter. Bl.a. några s.k. fjollhojsdagar (aktiviteter för
125or). Jobbar som elektrikerlärling. Har en orange geggmoppe
Christer Karlsson

Började köra hoj 1980 men återkom för några år sedan efter ett längre
uppehåll. Det är Pålles och Bengts fel att han är aktiv inom SMC. Kör
hellre långt än runt-runt på sin hoj som är delvis silverfärgad. Agerar
webmaster i SMC Södermanland. Importerad från Göteborg.

Erik Nilsson

22-årig köpingsbo som kört hoj sedan ’07. Kom i kontakt med SMC ’08
eller ’09 men blev inte aktiv förrän ’10. Är mest intresserad av gruset och
är sekreterare, GI och grusinstruktör. Har en blå och gul geggmoppe
men även långvarit tillfällig sinnesförvirring i form av en svart gubbräser.
Jobbar som kontrollant på en industri i hemorten där han får ha sönder
saker. Har utöver hojar även bilar och flyg som intresse. Pluggar även
halvfart på distans.

Dennis Lindblom

Bor nästan i Strängnäs. Började med 125a ’96 men tog ett uppehåll ’98
och kom igång med mc igen ’07. Det var Pålle som drog med honom ut
till Rörken vilket ledde till ytterligare körningar med bl.a. storbana. Har
varit vice ordförande men i och med att det tillkom ett barn i familjen
backade han lite för att ha tid med allt. Agerar webmaster tillsammans
med Christer. Nuvarande hojen är transparent/obefintlig. Lånar en svart
hoj.

Pelle Blomgren

Yngre än Erik Persson. Började med speedway, gick över till trial,
moppe, 125a, större saker och sedan lite vila från det när det kom barn i
bilden. Nystart när äldsta sonen var gammal nog att ta MC-kort och i
dagsläget kör alla tre söner hoj, önskemålet är att de två döttrarna ska bli
intresserade också. Främst grusintresserad. Kom i kontakt med SMC
genom Hellre Diket och emigrerade senare från Västmanland till
Södermanland. Är vice ordförande, GI och grusinstruktör. Kör en orange
hoj.
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5.2. Arbetsmetoder
Reseräkningar

Dokumentet ska skickas ut på nytt. Förklaring om skillnader i ersättning
för bil/ mc

Mail

Alla hade kommit igång med mailen

Dokument

Kan fördelaktigt läggas upp på drive som man kommer åt via mailsidan

Hemsidan

Christer och Dennis som sköter

Forum

Christer som är mest aktiv

Facebook

Finns en sida för SMC Södermanland och en sida för funktionärer
Södermanland och Västmanland

Funktionärsanmälan
Anmäls via centrala system där deltagare bokar in sig för Knix m.m.
(boka.smcsodermanland.se)
5.3. Skapande av arbetsgrupper
Vi bantar ner det till att ha tre arbetsgrupper till att börja med. Knix, grus och touring.
Knixgruppen innefattar även avrostningar.
Knixgruppen består av Krister, Johan, Jonas och Daniel (Bengt Allevad ska bjudas in)
Grusgruppen består av Pelle, Erik N, Kristoffer och Joakim Andersson (tidigare
styrelsemedlem), Mikael ska förfrågas
Touringgruppen består av Christer och Bengt Nygren
Givetvis kan det tillkomma folk under årets gång och det är inget behov av man ska vara med
i styrelsen.

6. Instruktörs- och resursärenden
6.1. Funktionärsgenomgång
Vi har en lista på drive som kan behöva lite uppdatering. MCT ska kontakta alla på listan och
höra hur planerna ser ut för det kommande året.
Som alltid är det inte skadligt med nytt blod i funktionärskåren.
6.2. Stormöteshelgen
Krister, Christer och Dennis ska dit. Jonas ska få information om stormötes helgen så han
kan ta ställning om han kan och vill åka dit.
6.3. Knixmöte
31/11 scandic upplands väsby. Krister åker. Knixgruppen får besluta om det behövs någon
mer än så.
6.4. Fleecejacka/-byxor
Mer korrekt benämnt profilkläder. Vi som har ska ta med så att de som saknar kan få prova
storlekar.
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6.5. Funktionärsvästar
Beställs personligen, distriktet tar kostnaden för alla som är med på funktionärslistan.
Antagligen kommer Patrik (riks) ta kontakt med berörda under vinterhalvåret men MCT ska
höra med Patrik exakt hur det ska gå till.

7. Kurser
7.1. Grundkurser
Antalet enligt tidigare lagd planering. Justeringar och vidare planering lämnas till berörd
arbetsgrupp
7.2. Knix
Antalet enligt tidigare lagd planering. Justeringar och vidare planering lämnas till berörd
arbetsgrupp
7.3. Storbana
Styrelsen beslutar att vi ska försöka få till en s.k. Sörmlandsdag. MCT ska prata med Patrik
om hur vi ska gå tillväga.
7.4. Grus
Antalet enligt tidigare lagd planering. Justeringar och vidare planering lämnas till berörd
arbetsgrupp

8. Aktiviteter
8.1. Touring
Christer har planerat en tur till Mels drive in 24/5. 6/6 är MCns dag och firas med en glasstur
till Söderköping.
Ted i historic MC ska kontaktas om ev. favorit i repris.
8.2. Fikaträffar
Tisdagar på gröndal nämns som en idé. Ev. en kortare tur på banan för att göra reklam för
knix. Christer forskar vidare i möjligheterna.
8.3. Folder i MC-folket
Tydligare och tidigare deadline än sist. Christer har arbetat fram ett förslag och håller i dess
fortsatta utveckling.

9. Medlemsärenden
Inga inkomna

10. Informationsärenden
En ny halkbana vid Åkers styckebruk håller på att byggas. Kan vara värt att kolla upp om
möjligheter till ev körning som alternativ eller reserv för Gröndal. Dennis kollar upp
möjligheterna.
10.1. Webbsidan
Det kommer vara en del diskussion om hemsidans grund på stormöteshelgen
10.2. Länsspalten
Cecilia sköter det bra som vanligt men vill väldigt gärna har mer rapporter så hon har lite
material att skriva om.
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11. Övriga frågor
11.1. Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet godkändes av styrelsen
11.2. Aktivitet
Vi beslutar att ha en pubkväll på Pitchers i Eskilstuna i samband med nästa möte för få
träffas utanför den vanliga möteslokalen också.
11.3. MC mässan 2014
Diskussion om buss till Göteborg uppstår men det blir nog för dyrt och intresset var svalt förra
året. Eskilstuna MC klubb har fixat tågbiljetter vilket kanske är ett vettigt alternativ, men
bussplanerna läggs ned.
11.4. Aktivitetslista
Erik N ska ordna aktivitetslista på drive för att alla lättare ska se vad man fått ansvar för.

12. Nästa möte
2013-12-06 kl.17.00 Pitchers Eskilstuna

13. Avslut

