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Protokoll styrelsemöte 2014-4 Södermanland, 6
December
Plats: Pitcher’s i Eskilstuna
Tid: 17.00

1. Mötets öppnande
1.1. Kallelse till styrelsemedlemmar
Erik Persson, Pelle Blomgren, Erik Nilsson, Christer Karlsson
1.2. Inbjudan till övriga
Jonas Strandell

2. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av några punkter under övriga frågor.

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes och signerades

4. Ekonomi och budget
Ingen rapport från kassören vilket tolkas som bra nyheter. Rimligtvis har inte mycket hunnit
avvika från budget ännu.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från arbetsgrupper
- Knix
Viss osäkerhet kring datumen. Vi väntar på sista spikningen av datum. Roger (Uppsala)
väntar på datumen. Pelle ska ha fortsatt kontakt med Gröndal MSK och återkommer så snart
som möjligt om dessa. Vi bör ha några (så många som möjligt) datum klara till 15e december
för att dessa ska hamna i SMC-boken.
- Touring
2 turer inplanerade hittills, samma som nämndes i förra protokollet. Det finns planer om
kombinerad asfalts och grustouring. ”Förhandling” med grusgruppen pågår. Björndammens
café är ett möjligt mål.
- Grus
Har ej hunnit ha möte ännu utan hittills bara lite epost-konversationer. Pelle ska kolla med
Gröndal MSK om det finns möjligheter att nyttja grusplanen som tidigare. Touringidéen låter
bra enligt gruppen. Inga ändringar jämfört med tidigare planering.
5.2. Information från stormöteshelgen
Christer, Krister och Dennis närvarade. Det var en del diskussion om motormännens
vägspanare som mest spanar på motorvägar och större landsvägar, vilket kan vara ett bra
komplement till SMC’s spanare som ofta kör på mindre vägar. Christer visade en mer utförlig
rapport på mötet.
5.3. Profilkläder
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Ingen kom ihåg att ta med så det får ske nästa möte. Krister, Daniel och Jonas är de som
saknar.

6. Instruktörs- och resursärenden
MCT ska kontakta instruktörer för att höra om upplägget inför 2014. Vi ska försöka göra mer
”reklam” för funktionärsarbetet bl.a. på Knixen.
Det finns planer på att ordna en pubkväll under januari.
Fler olika aktiviteter kan vara önskvärt. T.ex. fikaträffar eller mekkurser.

7. Medlemsärenden
Inga inkomna.
Christer har nu tillgång till medlemsregistret.

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Det går bra med hemsidan. Bilden på framsidan byts med jämna mellanrum och har fått bra
kritik för detta. Facebooksidan får nya bilder då och då från gångna säsongen vilket verkar
uppskattas.
8.2. Länsspalten
Christer har inte fått den senaste för att lägga upp på hemsidan. I övrigt ser det bra ut men
som vanligt behöver Cecilia information om händelser och Christer ska försöka sprida detta
till henne då han kommer i kontakt med mycket info när det ska upp på hemsidan.

9. Aktivitetslistan
Avstämning. Inget som kunde bekräftas som färdigt så listan förblev orörd. Christer har en
lista med tillägg som ska införas.

10. Övriga frågor
10.1. Årsmöte SMC Södermanland
Datum och plats är bestämd. 14 september 2014 på Gröndal.
10.2. MC-verkstan
Nytt rabattställe med många idéer. Diskuterades möjlighet till mekkvällar av olika slag som ett
möjligt evenemang.
10.3. Monter i gallerian.
Pelle har fått förfrågan om att visa upp SMC tillsammans med Gröndal under julstöket i
gallerian i Eskilstuna. Detta är ett bra tillfälle som vi ska försöka dra nytta av. Erik Persson
kontrollerar vidare hur detta ska läggas upp och Christer ska se vad för reklammaterial vi kan
få tag på att dela ut.
10.4. Start2ride
Christer visar lite material som kretsar om att få igång ett start2ride-evenemang i
Södermanland för att locka nya motorcyklister. Mycket intressant idé som det ska arbetas
vidare på.
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10.5. ”Övriga frågor”
Christer föreslår att vi stryker övriga frågor som punkt i framtida dagordningar då dessa lätt
drar ut på tiden. Styrelsen beslutar dock att ha kvar punkten då väldigt mycket ”nyttigt”
kommer upp här men att vi ska pusha för att få respons på första utskicket av dagordning så
att de övriga frågorna kan vara med på mötets dagordning.

11. Nästa möte
2014-01-16, kl.18.00 på Gröndal

12. Avslut

