Protokoll Styrelsemöte 2015-8, 20 maj 2015
Plats:
Tid:

Gröndal, Eskilstuna
18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar
Erik Persson, Christer Karlsson, Daniel Sevdin, Kim Seppälä, Anna Runarsdotter, Pelle
Blomgren, Ylva Hesse
1.2. Närvarande övriga
Bjarne Englund

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes

4. Ekonomi och Budget
Vi ligger i fas med ekonomin, Gröndalsavtalet har inte kommit än.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från AG-möten
Gröndal:
Ny Gröndalspärm i containern finns nu och är uppdaterad med div olika papper,
Daniel Sevdin fått en nyckel till containern.
Knix:
Första KNIXen inställd p.g.a mycket blöt och hal bana, banan ej sopad ordentligt
efter drifting, diskussion förs med Gröndals MSK ang sopning av banan. TL finns fram
till sommaruppehållet.
Touring:
Första turen genomförd den 16 maj till Taxinge slott, 5 st deltagare.
Grus:
Grus-gruppen har haft telefonmöte och gått igenom deras första kurstillfälle, nästa
kurs är den 7/6 samkörs med Knixen vad gäller fik osv. Diskussioner förs med
närliggande distrikt om instruktörsövningar.

6. Instruktörs- och resursärenden
Lärlingsbok för aspiranter tittar MCT på, i dagsläget har vi Christoffer N och Bjarne E
samt Maria N som aspiranter.

7. Medlemsärenden
En fråga från en deltagare på avrostningen om kursintyg, Christer har kollat med
Patrik på Riks och vi kan lokalt skriva intyg på genomförda moment på en avrostning.
Anledningen till fråga var att deltagaren ska jobba som MC-ordonnans vid te.x
cykeltävlingar.

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Webbsidan flyter på bra, Facebook-sidan o forumet likaså, forumet hade en
tillfällig dipp 15-18/5 p.g.a serverproblem centralt.
8.2. Länsspalten
Ser bra ut men som vanligt är det viktigt att vi ser till att Cecilia får rätt
information om vad som händer samt att AG-grupperna skickar över rapporter.
8.3. Gröndalsbladet
Cecilia vill ha material för att kunna skriva den.

9. Aktivitetslistan
Ligger i fas, infotavla till KNIX ”vem som jobbar”, Pelle B kollar upp och gör inköp.

10. Övriga frågor
10.1. Start2Ride, körs den 24/5 mellan 09-13 Krekolas o Strängnäs Trafikskola,
ställer upp med mc o trafiklärare SMC ställer upp med folk för inskrivning o fik
etc.
10.2. Tältpaket från RIKS är på gång till Erik P, allt kommit förutom tältet
10.3. Nätuppkoppling på Gröndal, finns numer ett fritt nät från Quick Net.
10.4. Christer föreslår att årsmötet hålls i Nyköping på Öster Malma prel den 11/10,
till nästa möte bör vi ha prel bokat lokalen samt kollat upp
årsmötesordförande.
10.5. Mälaren runt möte är bokat på Gröndal till onsdag den 27/5, Erik P deltar från
SMC Södermanland.
10.6. Christer har kollat med RIKS ang våra kursvärderingar som går ut via e-post till
deltagarna och dessa kan vi fortsätta med om de skickas ut i samband med
avslutad kurs.
11. Nästa möte
Nästa möte är den 21 juni på Gröndal kl 18.00 (eft KNIX)

12. Avslut

