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Protokoll Styrelsemöte 2017-5 Södermanland, 2017-03-09
Plats: Gröndal
Tid: 18.00

1

Mötets öppnande

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Christer Karlsson, Christoffer Nicklasson, Ylva Hesse,
Maria Nyström, Anna Runarsdotter
Ej närvarande:Kim Seppälä
1.2 Närvarande övriga inbjudan
Pelle Blomgren, Erik Persson, Johan Hedberg, Ulf Posse
Ej närvarande: Bernt Gustafsson, Daniel Sevdin
2

Godkännande av dagordning
Godkändes.

3

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll (2017-04) godkändes.

4

Ekonomi och budget
Inga förändringar, budgeten i balans.

5

Styrelseärenden
Iom att Maria N flyttar till Göteborg så kliver suppleant Pelle B upp och blir ordinarie
styrelseledamot och tar på sig rollen som vice ordförande tills nästa årsmöte.
Cecilia kollar upp med Riks om distriktets nya stadgar och förändring av verksamhetsåret
blivit godkända, distriktet ändrar verksamhetsår och stadgar iom årsmötet i oktober 2016.
Cecilia ska hålla HLR utbildning. Vi hade tagit in offerter där Cecilia via sitt bolag
CAPOCORO lämnat en offert på 4500kr där hjälmavtagning ingår i kursen. Av de två
andra offerter vi fått in så var det från Nordinspira och deras pris var 5600kr + moms och
från Servicia Medical 5900kr + moms. Ingen av dem erbjöd hjälmavtagning. Styrelsen
beslutade då att anlita Cecilias bolag, Cecilia deltog inte i beslutet.

5.1 Rapporter från arbetsgrupper
-

Knix
Alla kurstillfällen ligger ute för bokning förutom 25 juni där en diskussion förs med
Eskilstuna kommun om bullernivån, HLR-kurs för både Södermanland o Västmanland
samt några från Krekolas är under planering 14/5 i samband med
funktionärsutbildnings dag på Gröndal med depåhantering, samt ev. 28/5 på fm innan
Knix. TL (träningsledare) ersätts av KL (kursledare), KL behöver inte vara instruktör
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men ska ha tillgång till en instruktör på området, detta gör det lättare att tillsätta KL på
KNIX-körningarna. Listan på aktiva funktionärer behöver gås igenom, listan ligger på
vår ”Google Drive”. Resultatet av enkäten till funktionärerna redovisas i sin helhet vid
nästa styrelsemöte, men att all data går ut till styrelsen via mail senast den 16 mars.

6

-

Grus
Grusgruppen har ett par telefonmöten och ska köra grus 1 den 21/5 o 2 den 11 el 18
/6, beslut taget på att 4 st grusinstruktörer åker till Säfsen 12-14/5 för kurs och
examination.

-

Touring
Kommer att köra en halvdag med lite touringteori om bl.a packings-tips, hur du ställer
om fjädringen på MC och körtips i grupp, bokat till den 29/4 på Gröndal.
Nationaldagsglasstouring den 6/6 blir det också

Instruktörs- och resursärenden
Ett par nya instruktörer är på gång in.

6.1 Funktionärsgenomgång
Funktionärslistan på Drive behöver uppdateras av MCT.
6.2 Profilkläder
De nya i styrelsen behöver profilkläder och Ylva beställer till Johan Hedberg, vi behåller
färgerna vi har. Ylva har fått pris på vår funktionst-shirt, en t-shirt per styrelsemedlem +
ett antal till försäljning, Ylva har fått in underlag för beställning.
7

Medlemsärenden
Inga ärende inkommit

8

Informationsärenden

8.1 Webbsidan/Instick i MC-folket
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet.
Insticket kommer i MC-folket nr 3, ev. lägga till en ”fråga knapp” på vår Facebook-sida.
8.2 Länsspalten
Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från arbetsgrupperna
och styrelsen samt bilder från alla årstider.
9

Aktivitetslistan
Är uppdaterad och vi ligger i fas.
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10 Övriga frågor
Start2Ride 2017
29/4 är det planerat att bli en Start2Ride på Gröndal, Christoffer N lägger upp en
funktionärsbokning i bokningssystemet, behövs 4-5 pers från distriktet.
Nycklar till container
Erik P lämnar över 10 st nya nycklar till containern Ylva H
Styrelsen
Avtackning av Maria Nyström som flyttar till Göteborg i mars.
Nästa möte
Nästa styrelsemöte är onsdag den 5 april kl 18.00 på Gröndal.
11 Avslut
Mötet avslutades kl 20.25
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