Protokoll Styrelsemöte nr 2, 29 december 2010
Plats: Dagaborgs kaffé, Björnlunda
Tid 18.00–22.00

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande.
1.1. Närvarande
Göran Ekman, Ylva Hesse, Bengt Allevad, Jan Paulsen, Dennis Lindblom.
Närvarande suppleanter och valberedning	
  
Johan Öfverbäck, Hans Säfström.

2. Godkännande av dagordning
Dagordning kompletterades med godkännande av två förg. protokoll och
godkändes därefter.

3. Föregående protokoll	
  
3.1. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte nr.7 2010 och styrelsemöte nr.1 2010-2011
godkändes och skrevs på.

4. Ekonomi och Budget
4.1. Genomgång av BR & RR
Ingenting att gå igenom på detta möte.

5. Styrelseärenden
5.1. Arbetsgrupper, snabbrapport med aktuell status från respektive
grupp.
Webbgrupp
kontakt skall tas med Peter Domeij ang. hans arbete i Webbgruppen.
Forumansvarig
Inget att rapportera.
Internutbildning
Instruktörskonferensen i Jönköping den 12 februari blir inställd.
Som ersättning för denna, planerar SMC Uppsala och Stockholm, att
anordna en egen alternativ Funktionärskonferens över en dag, där bl.a
SMC Södermanland erbjuds att deltaga.
Vi kommer fram till att vi vill gärna vara med men att priset
1000:-/deltagare för en dags konferens, är för högt för oss.

Vi tycker vår smärtgräns går vid 500:-/deltagare för en
endagarskonferens.

Touring
Hasse redogör för sina touringplaner, där det ingår dels regelbundna
turer i E´lite bättre Mc:s namn och dels att några av dessa kan
anonnseras ”lite bredare” och köras i SMC Södermanlands namn.
Dennis har förslag till en touringtur i Strängnästrakten med utflykt
till Arsenalen som överraskningsmål i turen.
Göran tog upp, att Södermanland bör bidraga till att marknadsföra årets
FIM-rally i distriktet. Rallyt går 2011 till Tulln i Österrike
Kontakt tas med Uno Karlsson, som är kommunpolitiker i fritidsnämnden i
Eskilstuna och tillika GoldWing-åkare.
Fikaträffar
Förslag på platser är Vilsta, Sundbyholm, Katrineholm, Floda.
Träffarna skall annonseras i länspressen i likhet med tidigare
annonsering.
Klubbansvarig
Göran och Ylva avsäger sig detta ansvar.
Dennis kontaktar Katrineholms Mc-klubb och bestämmer att vi hälsar på
dem, om det finns intresse från deras sida.

6. Riksårsmöte 2011 i Sörmland
6.1. Arbetsfördelning och planering
Allmänt
Boende
Marknadsföring
Aktiviteter
Riksårsmötet kommer att hållas på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.
Ylva, Bengt och Göran utgör den grupp, som leder och fördelar arbetet.
6.2. Trafiksäkerhetssponsorer
Mötet visade inget intresse att leta efter sponsorer.

7. Instruktörs- och resursärenden
7.1. Avstämning funktionärer
Göran tar kontakt och frågar om listade funktionärer fortfarande vill
vara med och vara aktiva.
7.2. Lerdarskapsubildning
Det finns fortfarande funktionärer, som inte har gått utbildningen. Ev.
anordnar vi en själva med exempelvis Björn Compier som lärare.
7.3. HLR/LABC-utbildning
Jan undersöker på sin arbetsplats, om det finns möjlighet att få hjälp
med utbildning därifrån.

7.4. Instruktörsavrostning
Den enda vi hittills har planerat, är Gröndal 25 april tillsammans med
Västmanland.

8. Kurser
8.1. Grundkurser
Vi beslöt att satsa stort på Malmby, som ett enda grundkurstillfälle i
egen regi.
Kristoffer har haft kontakt med Dag Andersson på Malmby Fairground och
preliminärbokat norra banan 30 april 2011.
”Listpriset” 2011 är 9000:- och ingen moms tillkommer.
Utöver Malmby, kontaktar Dennis Katrineholms MCK och frågar om de vill
ha vår hjälp på sin avrostning.
8.2. Genomgång och planering
Punkten utgick
8.3. Knix.
Ingen rapport från Knixmötet i Upplands Väsby.
Västfrågan ligger hos Owe
I samband med Riksårsmötet bestämdes att vi skall ha två dagar på
Gröndal; torsdag och fredag.
Södermanlands förslag om förbokning av Gröndal, förankras hos
Västmanland.
Vi beslutar att redan lagda dagar för Gröndal skall ligga kvar.
Knixgruppen skall ha ett möte, då vi går igenom funktionärer och
träningsledare för Gröndal.
Vi har brist på träningsledare för liten motorbana.
Träningsledarutbildning för Gröndalbanan skulle kunna anordnas.
Västmanland frågas, om de har några träningsledarämnen för liten
motorbana.
Klubbreservation
Västmanland vill reservera en grupp för Bågens MCK på Gröndal.
Vi diskuterade och kom fram till, att det är bättre att reservera en
hel ytterligare dag, då vi kan ha reserverade platser för flera olika
klubbar.
Vi förslog den 19 juni och detta skall förankras hos Västmanland.
8.4. Storbanekurser-datum 2011
Inget togs upp på mötet.

9. Aktiviteter

Inget togs upp på mötet	
  

10. Medlemsärenden
”Gröndal-Johan” vill bli SMC-medlem.

11. Klubbärenden
Inget togs upp på mötet.

12. Informationsärenden
12.1. TL-möte-info
Göran berättade från mötet, att särskild fokus kommer att läggas på
hastighetsanpassning under bankurserna.
Johan tog upp, att det meddelas för sent om man är antagen som
funktionär till en storbanekurs.
12.2. Bilaga till MC-folket
Göran tar fram en liknande folder, som vi hade förra året och den skall
gå med i marsnumret, som är inplastat vid utskicket.
Kontakt tas med Uno Karlsson, om han vill få med sin ”ryttare” över
Eskilstuna i samma nummer.
12.3. Viltvarningssnurra
Hasse tycke att den kunde vara något att dela ut på touringturer.
12.4. Reklam att sätta på hojar-demo
Mötet visade ringa intresse för detta.
12.5. Samarbete med trafikverket
Göran försöker närvara på mötet med Trafikverket Region Öst i
Eskilstuna under förutsättning att mötet blir senast i februari.
Kontaktperson är Peter Linnskog, Trafikverket Region Öst.
12.6. Bra tänkt broschyren
Denna punkt tillkom utöver dagordningen!
Broshyren skall beställas.

13. Aktivitetslista
Aktivitetslistan stämdes av.

14. Övriga frågor
Ställda övriga frågor sköts på till nästa möte, enär vi var så få
mötesdeltagare och frågorna beömdes ha allmänt intresse.

15. Nästa möte
Onsdag den 19/1 2011 kl 18.00. Plats bestämdes inte.

16. Avslut
Ordförande avslutar mötet 21.00 och vi tackar Dagaborgs kafé för god
mat och fika.

Justeras

Justeras

…………………………………

……………………………..

Göran Ekman
Ordförande

