Protokoll Styrelsemöte 2016-6 Södermanland, 2016-04-12
Plats:
Tid:

Gröndal
kl. 18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar

Cecilia von Hausswolff, Pelle Blomgren, Ylva Hesse

1.2. Närvarande övriga
Christoffer Niklasson, Johan Öfverbeck

1.3. Val av sekreterare
Ylva Hesse valdes till sekreterare.

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes, med en justering av stavfel under punkt 6. Första bokstaven N tas bort.

4. Ekonomi och Budget
Vi följer budgeten

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från arbetsgrupper
• Knix
Vi ringde upp Daniel Sevdin och diskuterade schema och betalning.

• Grus

6st instruktörer anmälda till gruskurs på Rosersberg

• Touring
Inget nytt

6. Instruktörs- och resursärenden
Flera har nu gått kurs i aktiverande pedagogik och ledarskap.
Några deltog i funktionärskonferensen.
Under mötet bokades HLR utbildning från samma företag som förra året.
7 maj äger kortegen i Eskilstuna rum. Vi diskuterade om vi ska delta vid målgången på
Fristadstorget med informationsmaterial. Pelle kollar med Erik och Christer om intresse finns
att delta.
8 maj kommer Start2Ride att anordnas på banan i Åker. Maria Nyström har ordnat denna
aktivitet och kommer att behöva hjälp av funktionärer.

7. Medlemsärenden
Inget nytt
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8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Coffe kommer att gå igenom websidan.

8.2. Länsspalten
Cecila skriver Länsspalten på ett utmärkt sätt. Hon efterlyser dock mer information från oss
att fylla den med.

9. Aktivitetslistan
Vi fyller på Aktivitetslistan med:
-

Årsmötet

-

Klisterlappar

-

Avtalet med Gröndal

10. Övriga frågor
10.1.

Voucher

De som köper ny MC BMW, Honda, Kawasaki kommer att få en Voucher att använda på
grundkurs. Vi i distriktet får ingen ersättning för att den används hos oss. Vi beslutade oss
för att notera hur många som används hos oss, så vi kan påpeka för SMC Riks hur mycket
intäkter vi går miste om. Tidigare år har vi inte haft så många deltagare som betalat med
Voucher.

10.2.

Nyckel till Container

Idag har Daniel, Pelle och Christer nyckel. Erik har 2st nycklar. Pelle ser till att hämta
nycklar hos Erik och att Coffe får en nyckel och Cecilia den andra.

10.3.

Gröndal

Coffe har införskaffat en 360° kamera att användas på Gröndal, han kommer även att skaffa
nya hinkar.

10.4.

Avtal

Cecilia håller på att diskutera ett avtal med Johan Häggblad/Gröndals Motorsportklubb för
våra körningar på Gröndal. De stolpar de hade kommit fram till diskuterades och vi la till
några. Cecilia fortsätter diskussionen.

10.5.

Klistermärken

Ylva har fått en offert från Screenbolaget på klistermärken. 100st kostar ca 1500kr. Vi
beslutade att beställa klistermärken i 2 färger gul och reflex. Ylva undersöker detta och
återkommer.

11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls torsdag den 12maj kl 18:00, Pelle återkommer om plats

12. Avslut
Justeras:
_____________________

______________________

Ylva Hesse sekreterare

Cecila von Hausswolff ordförande
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