Protokoll Styrelsemöte nr 2014-12, 8 september 2014
Plats:
Tid:

Gröndal
kl. 18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar

Erik Persson, Christer Karlsson, Ylva Hesse, Kristoffer Anderberg.

1.2. Närvarande övriga
Bengt Allevad, Johan Öfverbäck, Daniel Sevdin, Kim Seppälä, Anna Runarsdotter

1.3. Val av sekreterare
Christer Karlsson valdes till sekreterare.

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes

4. Ekonomi och Budget
Ekonomin ser bra ut, Ylva gjort klart bokslut, vi har ett överskott jämfört med budget.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från arbetsgrupper
• Knix
Planerar lika många Knixtillfällen som för 2015 som vi hade 2014, undvika att lägga flera
knixtillfällen i rad, Johan Ö har pratat med Cecilia om ”Gröndals-skriften” och Cecilia
skriver den väldigt gärna. Knix-gruppen för nästa år får i uppdrag att titta på
möjligheterna att korta ned väntetiden vid knixtillfällen från inskrivning till körning.

• Grus

En förfrågan hade lagts ut om intresse för ytterligare en gruskurs under hösten, dock var
intresset svagt. Grusgruppen planerar inga fler kurser under hösten.

• Touring
Har fungerat bra, inga nya inplanerade körningar under 2014.

6. Instruktörs- och resursärenden
6.1. GI-kursen
3 st nya GI i distriktet, Erik P. Linda C och Nina E

6.2. Övrigt Funktionär&Resurs
Planer finns på någon form av ”Happening” för våra funktionärer/resurser senare i höst alt i
vår, te.x en pub-kväll, frågan skickas vidare till nya styrelsen.

7. Medlemsärenden
Inga inkomna.

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan o Facebook
Uppdateras flitigt och fungerar bra

8.2. Länsspalten
Cecila skriver Länsspalten på ett utmärkt sätt. Hon efterlyser dock mer information från oss
att fylla den med.

9. Aktivitetslistan
Vi ber att den nya styrelsen skapar en ny för 2015

10. Övriga frågor
10.1.

Distriktsårsmötet

Årsmötet kommer att hållas den 4/10 på Arsenalen kl 13.00. Vi bjuder på någon form av
förtäring och samt guidad visning av Arsenalen till de som föranmäler sig. Erik P sköter
kontakten med Arsenalen, Christer lägger upp information och anmälningssida på webben
och info via forum o Facebook, Christer skickar info till Erik P ang matbeställning osv.

10.2.

Verksamhetsberättelse

Budgetförslag för 2015 från Ylva godkändes, valberedningen informerade, ordförande har
påbörjat verksamhetsberättelsen och inhämtar uppgifter/statistik från de olika
arbetsgrupperna samt kassören.

10.3.

Riksårsmötet

Bernt var vår representant på riksårsmötet och har lämnat en kort rapport via mejl till
ordförande, Bernt körde MC upp till mötet i Storforsen.

10.4.

Konferenshelgen SMC Riks

SMC Riks konferenshelg blir den 15-16 november på Arlanda, sista dag att boka är den
3/10, Ylva skickar ut länk och info.

11. Nästa möte
Konstituerade styrelsemöte av den nya styrelsen.

12. Avslut
Mötet avslutades kl 19.30

Justeras:

_____________________

______________________

Christer Karlsson sekreterare

Erik Persson ordförande

