Protokoll Styrelsemöte nr 2012-6, 3 april 2012
Plats: Gröndals motorbana
Tid 18.00–21.00
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Göran Ekman.

1.

2.
2.

Närvarande styrelsemedlemmar
Göran Ekman, Ylva Hesse, Dennis Lindblom, Per Blomgren, Kristoffer Anderberg,
Joakim Andersson, Marianne Olofsson, Pontus Persson
Närvarande övriga
Erik Linzatti, Johan Öfverbäck

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.

3.

Föregående protokoll

1.

Beslut om godkännande av föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2012-5, 2012-03-05 godkändes och skrevs på.

4.

Ekonomi och Budget

1.

Info om kostnad för storkurshelg
Ylva redogjorde för kostnaden för storkurshelgen som år 2011 var högre än för
2010.

2.

Ekonomiska läget & Budgetuppföljning
Vi följer just nu budget förutom kostanden för storkurshelgen där kostnaden blev
högre än beräknat.

5.

Styrelseärenden

1.

Rapporter från AG-möten
Knix
Ingenting nytt från kommunens sida. Det gamla avtalet gäller tills vidare.
Inventering av material görs av Pelle och Ylva.
Enklare kafé kommer att bedrivas á la Tuvängen. Ylva skriver instruktion om inköp
av kafématerial och hur det kan skötas.
Motard
Bokningssidan har öppnats. Det är klart med ca 8-9 instruktörer. På facebooksidan
finns en film från Motardslingan.

Grundkurs
Ett förslag till schema presenterades och godkändes av styrelsen, med följande
justeringar: En grupp ska helst inte starta med högfartsbroms. Det bästa är att bara
ha 5st grupper. Tillsammans med plankan ska mc-koll köras.
Till tjejavrostningen på Gröndal den 22/4 är 29 st deltagare anmälda samt 14
funktionärer.
Touring
Marianne har diskuterat turerna och upplägget med Christer och Bengt. Hon har
även haft kontakt med Hasse S och fått bra tips och råd. De planerade turerna blir
av, men turen den 3 juni flyttas till den 10 juni.
Under touringturerna får gruppen i uppdrag att kolla upp rabattställen för hojåkare.
Klubbar
YCC är intresserade av att komma och köra på Gröndal den 6 maj
Grus
De har haft möte den 21 mars. De arbetar vidare med planering av turer.
Grusinstruktörsutbildning sker 21-22 april.
2.

Anmälningssida funktionär
Den fungerar och alla ska nu ha access till sidan.

Info om deltagardatabasen
Styrelsen beslutade att använda vår tidigare databas.
4. Ansökan om Landstingsbidrag.
Örebro har ansökt om landstingsbidrag. Dennis skickar Örebros ansökan till
kassören, som undersöker möjligheten att ansöka om bidrag från Sörmland.
Styrelsen diskuterade även möjligheten att ordna Moppekurser. Ingenting
beslutades, men Marianne kunde tänka sig att informera ute i skolor.
3.

6.

Instruktörs- och resursärenden

1.

Funktionärsdagen 15 april
Schemat för dagen gicks igenom och spikades. Det är 30st funktionärer anmälda
och dagen genomförs som planerat.

2.

Tf MCT
Då Jan Paulsen kommer att vara engagerad i sitt arbete och ej har möjlighet att
driva MCT arbetet så beslutades att Johan Öfverbeck blir tf MCT fram till slutet av
juni 2012.

3.

Deltagarvästar
Vi avvaktar beslut angående inköp av deltagarvästar.

4.

HLR 14 april
Göran har frågat Röda Korset om det finns möjliget att hålla HLR utbildning för våra
funktionärer den 14 april. Han har ej ännu fått besked om de har möjlighet. Plats
är ej ännu bestämd. Styrelsen anser att en HLR utbildning bör hållas i år för våra
funktionärer.

7.

Medlemsärenden
Inga medlemsärenden

8.
1.
2.
3.

9.
1.
2.

Informationsärenden
Webbsidan
Skicka material till Dennis eller Erik
Länsspalten
Ylva skriver förslag och skickar ut innan publicering.
Folder till MC-Folket
Den är klar och visades för styrelsen

Övriga aktiviteter
NTF-möte i Nyköping 17 april
Styrelsen beslutade att Dennis och Marianne deltar på mötet.
E-kuriren reportage
Sörmlandsbygden har gjort 2st reportage. Den ena om tjejavrostning och den andra
om Medical card. E-kuriren är intresserade av att komma till en KNIX körning och
göra reportage.

10. Övriga
1.
2.

3.

4.

5.

frågor

Gröndalhandboken
Är utskickad. Kan alla korrekturläsa och skicka synpunkter till Göran
Incidentinformation från Rörken
Roger Söderbom har sammanställt incidentrapporter från Rörken och dragit ut en
del statistik. Ska vi göra även detta för Gröndal? Ingenting beslutades.
Huvtröjor
Beslutades att Ylva tar tag i detta igen och skickar en förfrågan till funktionärerna
och sedan gör en gemensam beställning till SMC Shop. Huvtröjorna bekostas av
funktionären själv.
Full kontroll och Bra tänkt
Enligt ett mail från Petra på SMC Riks så finns denna broschyr att beställa. Vi har
dock broschyrer kvar för utdelning t ex på Gröndal.
Krisberedskap
Marianne undrar om det finns någon krisberedskap vid eventuell olycka på t ex
en touringtur. Det finns beskrivet i Gröndalhandboken vilka åtgärder som ska

6.

vidtas vid en eventuell olycka på KNIX bana. Ingenting finns dock framtaget för
touringturer. Styrelsen diskuterade om vi bör ta fram en Touringguidebok.
Tjejer och miljö
Marianne påpekade vikten av att vi vårt arbete har ett genusperspektiv samt att vi
ska bedriva ett miljöarbete.

11. Nästa

möte

Måndagen den 21 maj kl 18.00 på Gröndal.
Middag på MAX Västerleden kl 17.15
12. Avslut

Mötet avslutades ca 20.30

Justeras
…………………………………
Göran Ekman
Ordförande

Justeras
……………………………

