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Protokoll Styrelsemöte 2017-6 Södermanland, 2017-04-05
Plats: Gröndal
Tid: 18.00

1

Mötets öppnande

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Christer Karlsson, Anna Runarsdotter
Ej närvarande:Kim Seppälä, Pelle Blomgren
1.2 Närvarande övriga inbjudan
Pelle Blomgren, Erik Persson, Ulf Posse, Robin Ludvigsson, Tomas Eriksson, Per
Johansson
Ej närvarande: Bernt Gustafsson, Daniel Sevdin, Johan Hedberg
2

Godkännande av dagordning
Godkändes.

3

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll (2017-05 och Extra styrelsemöte) godkändes.

4

Ekonomi och budget
Inga förändringar, budgeten i balans.

5

Styrelseärenden
Planering inför extra årsmöte 18/4 går bra, Christer kollar via Pelle att lokal är bokad, Erik
P kollar via sin arbetsplats om inköp av mackor, kaffe kokar vi själva.

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 7/5 i köping. Listan
på aktiva funktionärer behöver gås igenom av MCT, listan ligger på vår ”Google
Drive”. Start2Ride är på gång den 29/4 på Gröndal, Krekolas vill ha ett möte ang
arrangemanget, MCT tar kontakt med Krekolas ang detta.

-

Grus
Gruskörningar ligger ute för bokning, grus 1 den 21/5 o 2 den 18 /6,
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-

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

6

Instruktörs- och resursärenden
3 st nya aspiranter på väg in, HLR-kursdatum är 14/5 Gröndal och 7/5 i Köping

7

Medlemsärenden
En medlem hört av sig angående om utlysningen av extra årsmöte skett enligt stadgarna,
och det har skett enligt för tidpunkten gällande stadgar.

8

Informationsärenden

8.1 Webbsidan/Instick i MC-folket
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet.
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.

10 Övriga frågor
Nycklar till container
Cecilia har de 10st extra nycklarna, nyckelregistret uppdaterat.
Nästa möte
Nästa styrelsemöte får den nya styrelsen bestämma efter extra årsmötet 18/4
11 Avslut
Mötet avslutades kl 19.25
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