Protokoll Styrelsemöte nr 2013-11, 29 augusti 2013
Plats:
Tid:

Gröndal
kl. 18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar

Erik Persson, Per Blomgren, Dennis Lindblom, Kristoffer Anderberg, Joakim Andersson

1.2. Inbjudan till övriga
Christer Karlsson

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes

4. Ekonomi och Budget
Lästes upp ett mejl från Ylva där hon berättar att ekonomin ser god ut.
Viktigt att alla skickar in sina reseräkningar så dom kommer med i räkenskapsåret.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från AG-möten
• Webb
Funkar bra och uppdateras regelbundet
• Forum
Funkar bra
• Knix och grundkurs
Några av Knix datumen har flyttats på grund av krockar med andra aktiviteter på Gröndals
motorstadion
De nya datumen för knix är 8/9 samt 22/9
Även bokat en funktionärsdag den 15/9
Skall även gå ut ett mejl till våra funktionärer där vi bjuder in dom till funktionärsdagen.
Materialet i förådet på Gröndal ska inventeras, och se vad vi har, och om det är något som
saknas.
Diskuterades även om den kritik vi har fått via utvärderingarna på kurserna.
Specielt i grön grupp. Extra viktikt att placera passande instruktörer till denna grupp
• Internutbildning
Smc södermanland har haft en GIA kurs tillsamans med SMC distrikten Västmanland och
Örebro.
Tyvärr kom informationen ut sent, och vi hade endast en deltagare från Södermanland som
kunde delta
• Touring
Touring gruppen har utfört en Nostalgitouring.
Gick väldigt bra och var mycket uppskattat av de 6st deltagarna som deltog
• Grus
De sista gruskurserna fick ställas in på grund av dåligt deltagarantal.
Grusgruppen kommer ta lärdom av detta år, och se vad man kan förbättra till nästa säsong

6. Instruktörs- och resursärenden
6.1. Rekrytering av funktionärer
Inga nya rekrytanter för närvarande.
Ständigt behov av att fylla på med nya.

7. Medlemsärenden
Inga medlemsärenden

8. Informationsärenden
8.1. Länsspalten
I nästa utgåva av mc-folket kommer datumet för årsmötet (27/10) finnas med i länsspalten

9. Övriga frågor
9.1. Årsmöte
Vi planerar för ett årsmöte på Gröndals motorstadion med ev matbit och gokart körning för dem
som är föranmälda
Mötet är den 27/10 med mötes start kl 11:00

9.2. Flaggstafett
Södermanlands ditrikt ska hämta flaggan torsdagen den 12/9 kl 18:00 i Stavsjö och ska under
fredagen den 13/9 lämnas över till Stockholms distrikt

9.3. Verksamhetsberättelse
Innan årsmötet ska styrelsen skriva en verksamhetsberättelse

10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 26/9 på Gröndals motorstadion kl 18:00

11. Avslut

