Protokoll nr. 3
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2019-03-05
Plats: Gröndal
Tid: 18.00

Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff , Jerry von Hausswolff , Björn Koefoed , Ulf Posse , Erik Nilsson , Tomas Eriksson
Robin Ludvigsson , Anton Sikström , Gunnar Friskopp och Jan Stegmann.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning
Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi och budget
 Revisor Anton Sikström lovar inkomma med revisionsberättelse i god tid innan årsmötet.
För att de som jobbar med kurserna ska kunna se vilka som betalat (se punkt 5) beslutas att kursansvariga
samt vice ordförande ska ha behörighet att titta på bankkontot jämte ordförande och kassör som har full
behörighet till kontot.

5. Styrelseärenden
Årsmötet den 10 mars
Samtliga handlingar är klara, Tomas lovar skriva ut dessa så att medlemmar kan ta varsitt exemplar vid
inskrivning av röstlängd.
Knix
Vi beslutar att förbokning till knix-kurserna ska vara betalda senast 5 dagar innan kursstart. De som inte
betalat påminns via mail och tre dagar före kursstart tas förbokningen bort, om man inte betalat.
Styrelsemötet beslutade att vi skulle köpa in en skanner för att kunna skanna av körkort för de som
kommer på våra kurser. Cecilia ombesörjer detta.
Mötet fastslog att en enkelt blankett för inskrivning av ej föranmälda ska tas fram. Cecilia uppdras ta fram
sådan blankett.
Grus
Inget nytt att rapportera - alla datum är upplagda på bokningssidan.
Touring
Tuna Tourings turer ska läggas upp på vår sida så att det blir tydligt för våra medlemmar att samarbete
finns och att de touring-aktiviteter som finns i distriktet är tillgängliga för alla. Första touring-tillfället är
den 30 mars. Tomas håller i detta och ser till att adekvat information finns på hemsida och Facebook.

6. Instruktörs- och Funktionärsärenden.
Inget nytt att rapportera.

7. Medlemsärenden
För att locka fler till våra kurser, och framförallt få fler att återkomma och gå mer än enstaka kurser, ska vi
ta fram ett stämpelkort “Få 4 betala för 3”. Cecilia ombesörjer beställning av sådant kort.

8. Informationsärenden
Webb och distriktsspalt rullar på. Vi upplever dock att hemsidan lämnar en del att önska. Erik åtar sig att
skriva motion om förbättring av hemsidan till riksårsmötet i maj. Cecilia tar också upp frågan på
ordförandemötet som hålls dagen innan riksårsmötet.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är konstituerande mötet efter årsmötet, den 10 mars.

Björn Koefoed

Cecilia von Hausswolff

Sekreterare

Ordförande

