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Protokoll Styrelsemöte 2016-9 Södermanland, 2016-08-16
Plats: Gröndal
Tid: 18.00

1

Mötets öppnande

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Kim Seppälä, Anna Runarsdotter, Christer Karlsson, Pelle
Blomgren, Ylva Hesse
Ej närvarande: Daniel Sevdin,
1.2 Närvarande övriga
Bernt Gustafsson, Erik Persson, Ulf Posse
Ej närvande: Marcus Pettersson, Christoffer Niklasson, Johan Öfverbeck, Jukka
Tähkävouri
2

Godkännande av dagordning
Godkändes

3

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll (2016-8) godkändes

4

Ekonomi och budget
Vi följer budgeten.

5

Styrelseärenden

5.1 Rapporter från arbetsgrupperna
-Knix
Tredje KNIX:en genomförd enligt det nya systemet med alla platser bokningsbara samt
bara förbetalning, fått mycket positiv feedback av både deltagare och funktionärer, även
fått bra respons på att vi har serverat varm mat (catering) på senaste knixen.
Genomgående bland deltagarna är att de känner att de får ”köra klart” i och med 6 pass.
-Grus
Grusgruppen planerar för nästa säsong.
-Touring
Touringgruppen planerar för nästa säsong, efterfrågan finns på gruppkörning övningar.
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6

Instruktörs- och resursärenden
Inga ärende inkommit men vi behöver rekrytera fler resurser.

7

Medlemsärenden
Ärendet angående utebliven rabatt för några SMC-medlemmar ska vara löst via riks.

8

Informationsärenden

8.1 Webbsidan
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook antalet följare ökar stadigt.
8.2 Länsspalten
Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från arbetsgrupperna
och styrelsen samt gärna fina bilder.
9

Aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, Cecilia arbetar på text till ”Trottoarpratare” om rekrytering
av resurser.

10 Övriga frågor
Årsmöte Södermanland 2016: Munktellmuseet den 1 okt, anmälan och info via hemsidan är
klart, info finns även på sociala medier.
Mälaren Runt SMC Södermanland håller med mini-knix, Daniel o Christoffer lägger en dold
bokning för mini-knix.
Gröndalsdekal har Ylva beställt men inte fått någon återkoppling än.
Valberedningen ber att styrelseledamöterna hör av sig senast i slutet av augusti.
Riksträffen i Säfsen den 2-4/9, Cecilia åker upp för att vara med på ordförandemötet.
Konferenshelgen i november, Cecilia kollar upp datum osv.

11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 6 september kl 18.00, på Gröndal
12 Avslut
Mötet avslutades kl 19.30
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