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Protokoll Styrelsemöte 2017-7 Södermanland, 2017-05-04
Plats: Gröndal
Tid: 18.00

1

Mötets öppnande

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Christer Karlsson, Pelle Blomgren, Jerry Arvidsson, Ulf Posse
Ej närvarande: Anna Runarsdotter
1.2 Närvarande övriga inbjudan
Kim Seppälä
Ej närvarande: Bernt Gustafsson, Daniel Sevdin, Robin Ludvigsson, Pehr Johansson,
Göran Ekman, Erik Persson
2

Godkännande av dagordning
Godkändes.

3

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll (2017-06, Extra årsmöte samt Konstiuerande 2017) godkändes.

4

Ekonomi och budget
Inga förändringar, budgeten i balans, Ulf har nu som kassör tillgång till vårt
plusgirokonto.
5

Styrelseärenden
Drive/dokument, Christer visade hur vår ”Google Drive” fungerade och förklarade hur
våra olika mailgrupper fungerar. Cecilia berättade lite kort om RIKS årsmötet 22/4,
Cecilia lägger upp mötesanteckningar på vår ”Drive”.

5.1 Rapporter från arbetsgrupper
-

Knix
Alla kurstillfällen ligger för bokning, avrostningen den 23/4 gick fantastiskt bra, över
40 deltagare, Start2Ride den 29 gick även den bra, ca 30 personer som kom för att
prova på att köra MC.

-

Grus
Gruskurserna ligger ute för bokning, grusinstruktörerna åker till Säfsen för
utbildning och examination den 12-14/5

-

Touring
Touringteori den 29/4 blev inställd pga för få anmälda deltagare (2st).
Nationaldagsglasstouring den 6/6 är nästa aktivitet.
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6

Instruktörs- och resursärenden
7 st nya aspiranter på väg in, 2 av våra GI (grundinstruktör) ska bli AIA (avancerad
instruktörsaspirant) HLR-kursdatum är 14/5 Gröndal och 7/5 i Köping. MCT städar
upp i vår funktionärslista samt mailgrupp.

7

Medlemsärenden
Inga inkomna

8

Informationsärenden

8.1 Webbsidan/Instick i MC-folket
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet, någram små justeringar av
datum och text behöver göras, Christer ordnar detta.
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
Sätta upp regler runt anmälan/avanmälan samt ev. återbetalning av kursavgifter.
MCT tar med sig fråga till möte med MCT i Västmanland så vi får enhetliga
regler/rekommendationer, båda distrikten kör på samma bana så vi bör så enhetligt
arbetssätt som möjligt.
Bokning av serveringen Gröndal (Röda huset)
Bokningen sköts sedan 1/4 av Smederna via deras kontaktperson Kjell Andersson,
när vi kör KNIX/Grus på Gröndal har vi tillgång till toaletterna med ingång från utsidan
såvida vi inte bokar serveringen.
Nästa möte
Nästa styrelsemöte torsdag 1/6 kl. 18 på Gröndal
11 Avslut
Mötet avslutades kl 19.50
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