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Protokoll Styrelsemöte 2015-1 Södermanland, 2014-10-15
Plats: Gröndal
Tid: 18.00

1

Mötets öppnande

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar
Erik Persson, Pelle Blomgren, Anna Runarsdotter, Kim Seppälä, Christer Karlsson,
Dennis Lindblom, Daniel Sevdin
1.2 Närvarande övriga
Bjarne Englund, Johan Öfverbeck
2

Godkännande av dagordning
Godkändes

3

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll (2014-12) godkändes, Årsmötesprotokoll (2014) godkändes
Konstituerade protokoll godkändes

4

Ekonomi och budget
Det överskott som blev resultatet för verksamhetsåret föreslår styrelsen att i första hand
investera i funktionärskåren, i form av utbildning, funktionärsdagar eller andra
uppskattade aktiviteter.

5

Styrelseärenden

5.1 Presentation av styrelsens ledamöter och suppleanter
Pelle Blomgren (vice ordförande) 50+ pysslat med motorer och sånt som låter sen liten
pojk, tog lite paus när det kom barn in i bilden, har återupptagit motorer och mc, främst
grus när äldsta sonen tog mc-kort. Jobbar som kundmottagare på en bilfirma i Eskilstuna,
kör en orange hoj, GI och Grusinstruktör.
Kim Seppälä (ledamot) 20+ kört hoj sen -91, sporthoj, offroad och enduro dock inte alla
sorterna samtidigt. Kör grusbil på dagarna och en Yamaha R1 övrig tid, är även
hockeyproffs i Sörmland.
Anna Runarsdotter (ledamot) 30+ från Eskilstuna, kört hoj sen -92 jobbar som nattsyrra
inom psykvården, susar runt på Yamaha R6 och trivs med livet.
Bjarne Englund (suppleant) 20+ alltid hungrig, jobbar på Comhem som drifttekniker kör
en Kawasaki Ninja, kört cross i 12 år slutade med det vid 16 års ålder, är duktig på att
cykla på bakhjulet.
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Daniel Sevdin (MCT) 40- började kättra runt på trial -82, tog mc-kort -95 jobbar som
säljare, Johan Ö och Bengt A som lockat honom till SMC Södermanland.
Dennis Lindblom (ledamot) 35+/- varit med i styrelsen några år bl.a. som vice
ordförande, bor omkring Strängnäs/Åker, jobbar som bildoktor i Södertälje, kör en
graffitiinspirerad Fireblade.
Johan Öfverbeck (valberedare) 60+ bor i Stockholm gift två utflugna söner, tog körkort 74 fick då mc-kort på köpet. Började med en BMW 600 Funduro kör numer en BMW
S1000R.
Erik Persson (ordförande) 50+ bor i Torshälla, är ordförande sedan 2 år tillbaka, kört
hoj jättelänge men inte så ofta, jobbar som lärare inom it/el på en gymnasieskola, kör
orange hoj.
Christer Karlsson (sekreterare) 50+ bor i Eskilstuna trots lustig dialekt, haft mc-kort sen
-80 kör hellre långt än runt-runt, är webmaster i SMC Södermanland, jobbar på orange
högskola med it.
5.2 Arbetsmetoder
Reseräkningar
Hur reseräkningen används förklarades av ordförande samt var den ligger (Drive)
Mail
Hur vi använder mailen visade av ordförande (hemlig kopia ect)
Alla närvarande på mötet har kommit med sin mail.
Dokument
Drive (Google Drive) visades av ordförande, det är på Drive vi sparar våra gemensamma
dokument.
Hemsidan
Christer och Dennis som sköter om den.
Forum
Christer är moderator för SMC Södermanlands del.
Facebook
Christer och Dennis som sköter om den.
Funktionärsanmälan
Anmäls via centrala system där deltagare bokar in sig för Knix m.m.
Kalendern
Christer, Dennis, Mikael E och Bengt A som sköter om den. (Aktivitetskalender knix,
touring, grus och andra aktiviteter/träffar) den som syns ute till höger på hemsidan.
5.3 Skapandet av arbetsgrupper
Tre arbetsgrupper finns, KNIX, Grus och Touring,
Knix-gruppen har även hand om avrostningarna.
I Knix-gruppen ingår Daniel S (sammankallande),
Kim S, Anna R, Bjarne E, Jan H och Erik P, Daniel S ska bjuda in fler till gruppen.
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I Grus-gruppen ingår: Pelle B (sammankallande), Erik N, Mikael E, Pontus B, Kristoffer A,
Joakim A
I Tourng-gruppen ingår: Christer K (sammankallande), Bengt N, Dennis L
Arbetsgrupperna får mail av Christer på vilka som ligger i resp mailgrupp och så får resp
arbetsgrupp återkomma med ändringar av deltagare i resp mailgrupp.

Sida 4 (5)
Utskriven 2014-11-03

6

Instruktörs- och resursärenden

6.1 Funktionärsgenomgång
Funktionärslistan på Drive ska MCT + Johan Ö och Bengt A gå igenom och uppdatera,
Christer skickar listan till MCT.
6.2 Stormöteshelg
Anmälda till stormöteshelgen den 15-16 november är: Christer K, Dennis L, Johan Ö,
Erik P, Bjarne E, Daniel S, Kim S, Anna R
6.3 Profilkläder
Nya i styrelsen som var närvarande på mötet fick prova ut storlekar på profilkläder,
Christer skickar lista till Ylva.
6.4 GIA Ledarskapsutbildning
Mail har gått ut om ledarskapsutbildningen den 29 november, Erik P ska kontakta de
som enligt lista från Riks inte gått men borde gå.
7

Medlemsärenden
Inga ärende inkommit

8

Informationsärenden

8.1 Webbsidan
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet.
8.2 Länsspalten
Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från arbetsgrupperna
och styrelsen.
9

Aktivitetslistan
Christer lagt upp en ny på Drive ”Aktivitestslista 2015”

10 Övriga frågor
SMC Skadefond
Två förslag på att skänka pengar till skadefonden:
1. 2kr per medlem i distriktet ca 4400:2. X antal kronor per deltagare per aktivitet under 2015
förslagen ska diskuteras på nästa styrelsemöte.
Motorbana i Åker
Dennis varit i kontakt med de som driver Motorbanan i Åker och intresse finns från deras
sida, några behöver åka upp till Motorbanan och föra diskussionen vidare, fråga tas upp
på nästa styrelsemöte.
Mek/servicekväll på MC-verkstan
Två presentkort kommer att lottas ut bland deltagarna, ett presentkort på avrostning 2015
och ett på en knix-körning under 2015.
11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 13 november kl 18.00 på Gröndal.
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12 Avslut
Mötet avslutades kl 19.45

