Utskriven 2014-01-17

Protokoll styrelsemöte 2014-5, 16 januari 2014
Plats:
Tid:

Mått Johanssons väg 40, Eskilstuna
18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar
Erik Persson, Pelle Blomgren, Kristoffer Anderberg, Ylva Hesse, Christer Karlsson,
Dennis Lindblom
1.2. 1.2. Närvarande övriga
Daniel Sevdin, Jonas Strandell, Johan Öfverbeck, Bengt Allevad, Karin Persson

2. Godkännande av dagordningen
Godkändes
.

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes med tillägg om ändring av rubriken.

4. Ekonomi och Budget
Kassören rapporterar att det ser bra ut, vi håller budget.

5. Styrelseärende
5.1. Rapport från AG-möten
-Knix

Vi väntar på sista spikningen av våra önskade datum vilket ska ske i slutet av januari.
Erik P ska ha fortsatt kontakt med Gröndal MSK och återkommer så snart som möjligt
om dessa.
HLR-utb, RIKS håller på med en central upphandling. Bengt A och Johan Ö går in och
stöttar MCT fram till sista februari, Johan Ö undersöker möjligheterna för en
”Sörmlandsdag” på någon storbana.
- Touring

3 turer inplanerade hittills, varav en är tillsammans med grusgruppen. Planen är en
kombinerad asfalts och grustouring med gemensam start och mål, Hjälmare docka eller
Björndammens café är ett möjligt mål.
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- Grus

. Gruskurser är inplanerade på Gröndal 1 den 11/5 (Nivå 1) samt den 25/5 (Nivå 2). Även
den 8/6 är inplanerat preliminärt om det är så att vi fyller de två första kursdagarna.
Grusgänget ställer gärna upp vid de inplanerade avrostningarna på Gröndal den 20 och
27/4. Tidigare år har vi hållit i en station för bromsning på grusunderlag, i år kan vi även
erbjuda en extra och frivillig grusövning för de deltagare som är intresserade.
Grusgruppen fortsätter med samma uppställning av resurser/instruktörer som förra året,
d.v.s. Pelle Blomgren, Erik Nilsson, Kristoffer Anderberg, Mikael Eriksson, Joakim
Andersson, Erik Persson (aspirant) och Pontus Blomgren (aspirant). Även Västmanlands
grusintresserade instruktörer kommer att bjudas in till deltagande.

6. Instruktörs- och resursärenden
Profilkläder tas med till nästa möte. Gröna västar bör beställas

7. Medlemsärenden
Inga inkomna

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Webbsidan flyter på bra, Facebook-sidan får nya bilder från förra säsongen med
jämna mellanrum vilket uppskattas väldigt mycket.
8.2. Länsspalten
Ser väldigt bra ut men som vanligt behöver Cecilia information om händelser i distriktet.

9. Övriga frågor
9.1. Start2Ride
Pelle B har kontakt med Krekolas bilskola i Eskilstuna ang konceptet Start2Ride, MCverkstan i Eskilstuna är även dem intresserade, vi kan gå vidare med etta när vi fått
datum klara med Gröndal.
9.2. Mek-kvällar
Christer har pratat med MC-Verkstan i Eskilstuna om ”mek-kvällar”, en för tjejer och en
för alla, upplägget är ca 2 tim med fokus på drivpkt, bromsar, oljebyte, tändstiftsbyte,
fjädring och däck. Datum beräknas till 27 mars för tjejer och 3 april för alla, Christer ska
lägga upp information och anmälningsformulär.
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9.3. Mc-handlarns dag
Christer har pratat med MC-Verkstan i Eskilstuna om MC-handlarnas dag 3-4 maj och
SMC Södermanland kommer att medverka i butiken.
9.4. Halkbana i Åker
Ny halk/motorbana på gång i Åker, Dennis kollar upp detta

10. Aktivitetslistan
Inga nya aktiviteter inlagda

11. Nästa möte
Nästa möte är den 20 februari, 2014 på Mått Johanssons väg 40, Eskilstuna kl. 18.00

12. Avslut

