Protokoll styrelsemöte, 26 mars 2014
Plats:
Tid:

Gröndal
18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar
Erik Persson, Pelle Blomgren, Kristoffer Anderberg, Christer Karlsson, Dennis Lindblom
Erik Nilsson

1.2. Närvarande övriga
Daniel Sevdin, Johan Öfverbeck, Bengt Allevad

2. Godkännande av dagordningen
Godkändes.

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes

4. Ekonomi och Budget
Kassören rapporterar att det ser bra ut, vi håller budget, inga större utgifter..

5. Styrelseärende
5.1. Rapport från AG-möten
- Knix
Köpt in nya flaggor 7 st + 25 st koner, efterlyser även ett låst utrymme i anslutning till Gröndal för
att förvara utrustning till vår kursverksamhet (se vidare under Övriga frågor). Flera roller samma
dag kan nu bokas via RIKS bokningssystem, te.x inskrivare OCH instruktör, efterlyser även att
rollen som TL på KNIX bokas in, fortf några datum utan TL.
- Touring
Inget nytt förutom det som redan är bestämt sedan tidigare
- Grus
Grus-gruppen har haft Skype-möte. Gruskurser är inplanerade på Gröndal den 11/5 (Nivå 1)
samt den 25/5 (Nivå 2). En del bokningar redan kommit. Även den 8/6 är inplanerat preliminärt
om det är så att vi fyller de två första kursdagarna. Grusgänget ställer gärna upp vid de
inplanerade avrostningarna på Gröndal den 20 och 27/4, samt grustouring ihop med touringgruppen med gemensamt mål på Sparreholmsslott. Informationen om ABS-broms är tydlig på
hemsidan. Diskussion förs även om en ev avrostningshelg i Heby.

5.2. HLR-kurs
HLR-kurs/L-ABC-kurs blir den 6 april på brandstationen i Eskilstuna, Johan Ö har mailat ut till
dem som behöver gå, dock är listan över vilka som gått och när inte helt korrekt, Christer ska
skicka över information om dem som gick 2012 till Johan Ö.

5.3. Start2Ride
2 projektmöten har gruppen haft under mars månad, projektgruppen består av Pelle B, Erik P,
Christer K, Johan Krekola (Krekolas trafikskola) samt Mikael (MC-Verkstan), förslag på dag för
Start2Ride är att köra det en förmiddag innan vår ordinarie KNIX, Svedea försäkringsbolag samt
polisen och ambulansen kan även dem ev vara med på Start2Ride men tanken är att starta i liten
skala för att se hur stor intresset är. Christer har införskaffat 85ex av ”Livet med MC” tidningen.

6. Instruktörs- och resursärenden
Ylva har beställt 8 st resursvästar gröna utan namn. Ylva har mailat ut till resurser och
instruktörer i SMC Södermanland och de har själva fått gå in och beställa den orangea västen.

7. Medlemsärenden
Kolla upp att alla som tillhör SMC Södermanland men är folkbokförda utanför länet verkligen får
vårt instick i MC-folket

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Webbsidan flyter på bra, Facebook-sidan får nya bilder från förra säsongen med jämna
mellanrum vilket uppskattas väldigt mycket. Evenemang upplagda i Facebook för tjejavrostning,
avrostning för alla och KNIX-premiären.

8.2. Länsspalten
Ser väldigt bra ut men som vanligt behöver Cecilia information om händelser i distriktet.

9. Aktivitetslistan
Ligger i fas, inte lagts till några nya aktiviteter

10. Övriga frågor
10.1. Behov av nya instruktörer
Vi behöver rekrytera fler instruktörer.

10.2.

Mek/Service kurser

SMC Södermanland bidrar med presentkort till båda kurstillfällena.
10.3. Vägspanare/Motormännen
Erik P har fått förfrågan från RIKS/Motormännen och svarat ja.
Motormännen har bestämt att köra en blinkerskampanj istället för stopp-kampanj. Även detta
är en viktig fråga för SMC och motorcyklister som drabbas av att främst bilister inte använder
blinkers när de borde. Kampanjen ska genomföras maj-september. SMC:s vägspanare kan
göra detta på egen hand med en annan SMC:are eller tillsammans med M:s vägombud.
Målet är att mäta minst 10 000 bilar i minst 15 kommuner, där Stockholm, Malmö och
Göteborg ska ingå.

10.4.

Besiktasdagarna

SMC Södermanland har folk på plats den 26/4 och 30/5 för att informera om vårt arbete och
kursutbud. Förfråga om folk till eventet går ut via mail, Christer fixar.

10.5.

Handlardagar

Den 3-4 maj är det handlardagar, den 3 maj har SMC Södermanland folk på plats hos MCverkstan för att informera om vårt arbete och kursutbud. Förfråga om folk till eventet går ut
via mail, Christer fixar.

10.6.

Container/låst utrymme Gröndal

Styrelsen har tagit ett beslut om att det är ok med inköp av liten container för att få ett låst
utrymme å Gröndal om vi inte hittar en annan lösning med befintligt utrymme.
Erik P frågar Ordförande i GMSK om ev. plats för container på Gröndal.
Inköp kollar Pelle B och Erik P på och alla som känner sig manade. Men Pelle B o Erik P
ansvariga.

11. Nästa möte
Nästa möte är den 13 april 2014 på Gröndal kl 11 (innan funk-avrostning)

12. Avslut

