Protokoll Styrelsemöte nr 2012-5, 5 mars 2012
Plats: Gröndals motorbana
Tid: 18.00–20.00

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:11 av vice ordförande då ordinarie ordförande ej närvarade
1.1. Närvarande till styrelsemedlemmar
Ylva Hesse (via skype), Dennis Lindblom, Per Blomgren, Erik Nilsson, Kristoffer Anderberg,
Joakim Andersson, Marianne Olofsson, Pontus Persson.
1.2. Närarande till övriga
Erik Linzatti, Johan Öfverbeck, Bengt Allevad (via skype)

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes

4. Ekonomi och Budget

Länstian har minskat mycket på grund av stormöteshelgen och funktionärskonferensen då
dessa blev dyrare än väntat och att detta drogs av länstian.
ca 40000 kr mindre än beräknat.
Detta leder till att funktionärsdagarna 14-15 april får krympa till en dag. Dels pga detta
men också att intresset inte var lika stort som väntat.

5. Styrelseärenden

5.1. Rapporter från AG-möten
Knix
Inte mycket nytt, har rullat på. Det är utannonserat på forum, där det nya konceptet redogörs.
Motard
Inte mycket nytt. Det värvas lite resurser och det finns några till som är intresserade.
Bra respons på facebook och sporthoj.com
Möte ska hållas i slutet av mars.
Grundkurs.
Kjula uteslutet som plats pga att det är för dyrt. Eventuellt kan vi får hyra malmby till samma pris
som förra året. Arbetet fortsätter med avrostningarna. Vidare diskussion kommer att äga rum på
fikaträffen för att stämma av med idéer och hur kursen ska anpassas.
Tjejavrostningen ska göras i samarbete med västmanland.
Samma upplägg som förra året. Bengt har det nedskrivet. Kortfattat var det inskrivning, stationer
med avrostningsövningar på banan, grusbroms, lunch/fika och sedan några timmar vanlig KNIX.

Touring.
En ny resurs är intresserad av att arbeta med touringen. Dennis Lindblom har kontakt med denne
och ska sammankoppla honom med Marianne för vidare diskussioner. Hans Säfström och Marianne
ska även kopplas ihop då Hans kan ha många bra tips.
Fikaträffar
Upplägg likt förra året. PPT-visning och göra reklam för distriktets aktiviteter.
KMCK ska hålla med lokal och lättare fika. Beachflaggorna ska med. Jackor till
funktionärer kan delas ut där.
Klubbar
Inget nytt
Grus
De datum som var preliminära tidigare är nu spikade (12/5, 27/5 & 19/8). Patrik ska kontaktas
angående Branäs.
5.2. Anmälningssida funktionär: http://grondal.smcsodermanland.se
Bengt har kontaktat Göran angående information om denna sida, den bör komma igång snart.
5.3. Vilken deltagardatabas skall vi använda?
Göran har kontaktas angående detta också. Vi på mötet kommer fram till att om Riks
deltagardatabas kostar likt det förslag som har framkommit tidigare är det för dyrt för oss att frångå
den fungerande databas vi redan har.
5.4. Dennis: info om nya regler för distriktstian
Ordförandemöte har hållits där det diskuterats om nytt upplägg för länstian.
Bidraget ska användas för internutbildning inom distriktet. T.ex. stormöteshelgen.
Den ska inte användas för att bekosta aktiviteter så som Knix el. dyl..
Detta innebär att alla våra aktiviteter måste bli självbärande i så fall.
Tanken är att distrikt inte ska kunna ta emot bidraget och bara sitta på det medans bara
någon enstaka får möjlighet att närvara på t.ex. stormöteshelgen.

6. Instruktörs- och resursärenden

Vi har fått några nya resurser. Bl.a. Christer som ska hjälpa med touringen och Karina Holmström
som har flyttat över till Sörmland.
6.1. Funktionärsdagarna
Förslag på upplägg för den 15e (dagarna har ju som tidigare nämnt krympt till en dag):
kl. 9-12 Compiere kommer och diskuterar pedagogik och ledarskap
kl. 12-13 Lunch på gröndalsområdet.
kl. 13-17 banan nyttjas (inkl. grusslingan)
kl. 17-18 TL-utbildning

6.2. Deltagarvästar
Pelle har kontakt med ett företag som kan köpa in, trycka på och sponsra till (delvis)
västarna. Pris ca 5000kr för 80 västar inkl deras sponsring.
Mer exakta uppgifter kommer. Planen är att hitta åtminstone en sponsor till.
6.3. HLR med Västmanland 8 mars
Göran har mailat ut om en HLR-utbildning som Västmanland arrangerat, dock på kort varsel.
Mailet har ej nått alla, Dempen tog på sig att skicka till de som sa att de inte fått.
Ska denna utbildning ersätta vår egen?
Vi på mötet tycker ändå att det vore bäst med en "egen" då denna kom med kort varsel
och alla som ville/behövde vara med kunde inte.

7. Medlemsärenden
Inget.

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Avrostningarna tillsammans med annat ska upp på sidan.
8.2. Länsspalten
Inga bekymmer. Ylva fortsätter med arbetet.

9. Övriga aktiviteter
Inget

10. Övriga frågor

Fundering på att vi kan försöka ragga halvårsmedlemmar vid t.ex. mälaren runt.
Alltså folk som blir medlemmar året ut till lite lägre pris.
Förslag att ha en senare grundkurs kommer upp, men problemet med det är att det är
väldigt många aktiviteter i övrigt som tar tid senare på året.

11. Nästa möte
3/4, 18:00, Gröndal

12. Avslut

Mötet avslutades 20:00

