Protokoll Styrelsemöte nr 4, 14 februari 2011
Plats: Yllevads residens, Trångsund
Tid 18.00–22.00

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Göran Ekman.
1.1. Närvarande
Göran Ekman, Ylva Hesse, Bengt Allevad, Jan Paulsen, Dennis Lindblom.	
  
1.2. Närvarande suppleanter och valberedning
Kristoffer Anderberg, Erik Nilsson, Joakim Andersson, Peter Domeij,
Mikael Eriksson via Skype.
1.3. Ej närvarande
Owe Granqvist, , Jörgen Larsson, Vera Westerlund, Johan Öfverbäck, Hans
Säfström, Johan Lepik.

2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll	
  
3.1. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte nr.3, 2011-01-19 godkändes och skrevs på.

4. Ekonomi och Budget
4.1. Genomgång av BR & RR
Inget att rapportera.

5. Styrelseärenden
5.1. Knix-boken.
Jan Paulsen har lämnat in Södermanlands underlag för Gröndalkörningarna till Knixboken.
5.2. Vägspanarmöte
Jan P representerar SMC-Södermanland på mötet hos Trafikverket 22/2 kl
18.00 i Eskilstuna, Tullgatan 8.
5.3. Vägspanare för Södermanland
När detta möte hölls, hade vi inte utsett någon vägspanare.
Erik Nilsson kunde tänka sig att ta den uppgiften och vi kom fram till
att fanns det underlag, kunde vi mycket väl ha flera än en eller två.
Strax efter mötet kom ett mail, att Tobbe i Gnesta gärna tar den
uppgiften.
Alltså ser vi Tobbe som ordinarie vägspanare och Erik som reserv även
om beskedet från Tobbe inte ”fanns på mötesbordet” då mötet hölls.
5.4. Mötesplats för styrelsemöten
Vi fortsätter som hittills med möten i Trångsund, Ynglingagatan och
ibland ute i distriktet.

5.5. Spanien 18 sep - 2 oktober 2011
Göran har en lägenhet i Spanien som vi skulle kunna bo 8 st i under
rubricerade datum. Självklart skall det finansieras av var och en som
åker med men det skulle samtidigt kunna användas till att ”snacka ihop
oss” i SMC-Södermanland ärenden.

6. Riksårsmöte 2011 i Sörmland
6.1. Avstämning
Layouten på annonsbilden anses mycket bra av styrelsen.
Bland småbilderna vill vi ha en bild av hotellet, en bild från Hasses
touringar, en bild från avrostning på Malmby och en Gröndalbild.
Vi måste alla hjälpas åt att skicka bilder till Göran. Vi diskuterade
att byta Marias bild, eftersom foten är så dominant och kan ge fel
signaler.
6.2. Webbsida föranmälan till riksårsmötets aktiviteter
Göran tar fram anmälningssidan om en vecka räknat från detta möte.
6.3. Externa aktörer typ Event-Micke
Vi säger ja till sådana på avrostning, riksårsmöte och Gröndal. Vi tar
inte betalt för att de får visa sina grejor under förutsättning att
dessa har stark Mc-anknytning.

7. Instruktörs- och resursärenden
7.1. Avstämning funktionärer
Ny aktuell funktionärslista finns på Google doc.
Rapport från funktionärsutbildning
Punkten avser utbildningen som hölls i Järva Krog den 12 februari och
Peter D har skrivit en sammanfattning, som mailats till oss.
De på mötet som varit med på kursen diskuterade en del om dess
innehåll. Summan kan ses positiv.
Fördel att ha utbildning över distriktsgränserna framfördes av Jan P.
7.2. HLR/LABC-utbildning
Positiv inställning till att hjälpa oss från Jan P:s arbete.
Utbildningen måste ske innan 14 april.
26/3 eller 2/4 är de datum som måste gälla.
7.3. Mentorer
Mentorer skall finnas tillgängliga för de funktionärer som önskar
sådan.
Till mentorer beslöts att utse Jan P, Bengt, Göran, Peter D och Ylva.

8. Kurser
8.1. Grundkurs Malmby
Priset för banhyran för Malmby är på plats. Räkningen på banhyran
kommer, när avrostningsdagen har ägt rum.
Grundkursgruppen skall göra dokumentation över vilka stationer vi skall
ha och logistiken för dagen på Malmby.
Peter D trycker reklamblad att dela ut till avrostningen.
Sulas får ett trettiotal att finnas i butiken till kunder.
Viktigt med vägvisare in till flygfältet.
Jan P undersöker med Screenbolaget ang. banners, som vi kan ställa ut.
Älgvagnen kommer att utgöra en station. Därtill fem st Mc-stationer.
16 st instruktörer bör räcka men gärna några fler.
Ang. om vi kan få fotograferat under avrostningen på Malmby,
kontaktar Bengt Conseal eller han bror.
Event-Micke kommer att finnas på plats med personlig Mc-utrustning till
försäljning och påseende.
8.2. Knix.
TL-utbildning den 9 april för Södermanlands och Västmanlands aspiranter
till träningsledare på Gröndal hålls i Gröndals cafeteria den 9 april
kl.10.00-12.00
Därefter kl 13.00 och framåt hålls resurs/funktionärsutbildning i samma
lokal.
Gröndalhandboken kommer att vara klar till dess.

9. Aktiviteter
9.1. Fikaträff.
Bengt informerade och allt är klart runt denna.
Annonsering skall ut i länspressen och affischer sätts upp i ”region”
Nyköping, Strängnäs/Eskilstuna och Katrineholm.
9.2. Grus tillsammans med BMW-klubben
Thomas Weglert håller i BWM-gruset. Det är två tillfällen som äger rum
i Södermanland; Grus för alla 7 maj och Södergrus 14 maj. Vi kommer att
göra reklam för detta så att Sörmlänningar kan anmäla sig.
Erik och Micke har pratat med Hoke, SMC-Stockholm, om hans hjälp med
grusturer under riksårsmötesdagarna.
Grusinstruktörerna i Södermanland skall testa det upplägg av
grusturer/kurser som SMC-Uppsala har.
SMC-Södermanland måste få fram två datum för grusturer i egen regi.
Erik tar fram dessa i samarbete med Johan L och Micke. Bengt har frågat
”Sme-Johan” Matsson om han vill hjälpa till och det är positivt besked
från honom.
Micke kommer att befinna sig i Åmål mars ut och har sökt
militärutbildning, som i så fall kommer att vara i tre månader räknat
f.o.m 27 april

10. Medlemsärenden
Peter D:s fru Karin vill bli medlem i SMC-Södermanland och sålunda
också i E´lite bättre Mc.
Gröndal-Johan:s SMC-medlemskap sköts om av Jan P, när de träffas på
mötet i Eskilstuna den 7 mars med politikerna.

11. Klubbärenden
11.1. KMCK-rapport
Klubbmöte i Katrinehom den 26/1 på Katrineholms MCK.
Göran har skrivit en rapport från mötet och mötet blev lyckat med
uppskattning av Katrineholmarna.
11.2. Nya klubbesök
Dennis söker kontakt med klubbar men har skiftande framgång p.g.a de
inaktuella uppgifterna om kontaktpersoner, som klubbarna ligger ute
med.
Mc-kortegen i Eskilstuna den 7 maj skall SMC-Södermanland vara
representerat på.

12. Informationsärenden
12.1. Webbsidan
Vi bör byta bilder ofta.
Fikaträffbilden(affischen) bör läggas ut nu.
12.2. Länsspalten
Skall också läggas ut på hemsidan i och med att MC-Folket kommer ut.
När Ylva skriver länsspalten, skall hon skicka förslaget till alla i
styrelsen, så att ytterligare bidrag till innehållet kan snappas upp av
henne.
12.3. Bilaga till MC-folket
Göran rapporterar att annonsbladet över våra aktiviteter göres färdigt
av honom medan han är i Thailand.
Audi Södertälje skall ha med sin annons, som vi får sponsorpengar för.
12.4. Intervju MC-Folket
Göran, Bengt och Ylva, som var med på den, informerade mötet om
intervjuven.
12.5. Kvinnlig sörmlandsmedlem behövs till Eskilstuna Turistmagasin
Lena Stenbrink, Turistmagasinet Eskilstuna Marknadsföring, vill
intervjuva en Mc-tjej, helst från Eskilstuna med omnejd om Mcaktiviteter i länet typ Vårkortegen, Goldwing Club, Mälaren runt.
Hon behöver alltså fort få ett tips på någon som kan ställa upp.
Dennis har en granne som han frågar, om denne vill ställa upp.
Annars skulle Göran ta kontakt med Spader Dam, som har rikstäckning,
med förfrågan om någon i Eskilstunatrakten är intresserad.
Möjligheten nämndes att via medlemsregistret gå ut med en förfrågan men
tiden är knapp.

13. Aktivitetslista
Aktivitetslistan stämdes av.

14. Övriga frågor
Peter kan inte vara med på riksårsmötet.
Göran har några exemplar av Råd & Riktlinjer, som de som ingen har, kan
få. Kontakta Göran vid behov av boken.
Erik tog upp den nya skaderapporten, som hade visats på
funktionärsutbildningen i Järva Krog den 12 februari.
Plan för krishantering skall vara klar till den 9 april, då vi har TLutbildning för Gröndal. Den tas fram av ”Syster-Tysk”.
Dennis informerade om ett nytt café längs väg 55, som välkomnar Mcåkare.
Dennis nämnde också att militärmuseum Arsenalen har invigning den 17
juli.

15. Nästa möte

Måndag 4/4 2011 kl 18.00 i Björnlunda. Exakt plats bestämdes inte men
Bengt kontaktar Hasse.

16. Avslut
Ordförande avslutar mötet 21.10.

Justeras

Justeras

…………………………………

……………………………..

Göran Ekman
Ordförande

