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Protokoll Styrelsemöte 2018 Södermanland, 2018-10-31:9
Plats: Gröndal
Tid: 18.00

1

Mötets öppnande

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Björn Koefoed, Gunnar
Friskopp, Andrea Hudatzky, Jan Stegman, Jerry von Hausswolff.
2

Godkännande av dagordning
Godkändes.

3

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

4

Ekonomi och budget
Enl. Ulf:P, plus ca 230.000 kr. Ligger bra till med ekonomin. Pengar gå till
verksamheten. Klarade budget bra, plus 60.000 kr.
5

Styrelseärenden

5.1 Rapporter från arbetsgrupper
-

-

Knix
Banan 2019, Asfalt på eft midsommar ev. Banhyra påverkas ej ännu. Vard kväll :
6000 kr. Hel helg dag ; 12.000 kr. (½ dag, 8000kr) . Ej ha knix eft drifting event,
pga banans kvalite. Knix 2019; färre söndagar(3), Fler vard kvällar 4-5 torsdags
kvällar). Exl. knix för grupper, ex klubbar, tjejer, costom. Tjejavrostning ej för tidigt.
HUR locka kvar gamla deltagare, ev få en gång gratis = belöning, flergångsrabatt.
Linköping 2019 ; Med östergötlands smc.

-

Grus

-

Touring
Mer samarbete med klubbar, nationaldagstouringen : Tomas Eriksson, Jan Stegman,
Björn Koefoed.
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6

Instruktörs- och Funktionärsärenden.
1 - 2 december ; julbord för de som jobbat för distriktet under säsongen, på
Kungsörstorp, Kungsör. Vi passar på att köra råd och riktlinjer kursen för de som är med.
SISU utbildningen kan bli svår att ordna iår. (svemo).
Besöka trafikskolor och locka in nya medlemmar, samt knix ; stort intresse i styrelsen, att
hjälpa till.
Ser bra ut med aspiranter / funktionärer.
Medlemsklubbarna måste bearbetas, ex tuna touring.
På bildskärm, visar ordförande cecilia resultat för div enkäter som skickats ut och
svarats på bland kursdeltagare Knix samt tjej knix. Dessa diskuteras.

7

Medlemsärenden

8

Informationsärenden

8.1 Webbsidan/Instick i MC-folket
Kom gärna med förslag till Facebookinlägg eller till hemsidan.
8.2 Länsspalten
Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från
arbetsgrupperna och styrelsen samt bilder från alla årstider.
9

Aktivitetslistan

10 Övriga frågor
11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är Onsdag 28 november kl 18.00 på Gröndal.
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