Protokoll Styrelsemöte 2015-5, 25 februari 2015
Plats:
Tid:

Gröndal, Eskilstuna
18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar
Erik Persson, Dennis Lindblom, Christer Karlsson, Daniel Sevdin (Skype), Kim
Seppälä, Anna Runarsdotter, Pelle Blomgren, Kristoffer Anderberg
1.2. Närvarande övriga
Bjarne Englund (Skype), Johan Övferbeck

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes

4. Ekonomi och Budget
Kassören rapporterade att vi ligger i fas med ekonomin.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från AG-möten
Gröndal:
Fått respons på våra önskade datum för avrostning/Knix av Gröndals MSK, några
datum är flyttade samt att banhyran ändrats.
De flyttade datumen får Knix-gruppen gå igenom och återkomma till Erik om dessa
fungerar, när det gäller banhyran så finns det från Gröndals MSK två förslag, förslag 1
är två betaltillfällen, 1/4 och 1/10, förslag 2 är att betala en summa vid varje
kurstillfälle, en enig styrelse röstade på förslag nr: 2.
Erik håller fortsatt kontakt med Gröndal MSK om knix-datumen och betalförslag.
MCT kollar prisbilden gällande banhyra med utvalda granndistrikt.
Knix:
Ett uppstartsmöte ang Avrostningen/KNIX:en på Gröndal har Knix-gruppen haft i
Stockholm den 25 januari, mycket bra ”input” från mötet meddelar MCT Daniel
Sevdin, Knix-gruppen omarbetar även ”Gröndalshandboken”.
Touring:
3st turer är planerade och utlagda i kalender, bearbetning av emck (Eskilstuna
Motorcykelklubb) och Tuna Touring MC att de ska lägga ut sina resp touringturer via
”kalendern”
Grus:
Grus-gruppen haft Skype-möte vecka 8, på gång är en gemensam grusteori
utbildning 15/3 samt grusavrostning för funktionärer 6/4 ihop med SMC Stockholm
och SMC Uppsala. Pelle kollar med Gröndals MSK ang grusplanen vid Gröndal alt
övre parkeringen kan användas de föreslagna grusdatumen.

6. Instruktörs- och resursärenden
En ny resurs tillkommit, Mirre Söderlund, MCT kollar vidare på L-ABC/HLR kurs.

7. Medlemsärenden
Inga medlemsärenden inrapporterade.

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Webbsidan flyter på bra, Facebook-sidan o forumet likaså. Insticket i MCfolket nr:3 får vi hålla på till MC-folket nr:4 pga. Att Gröndalstiderna inte är helt
klara.
8.2. Länsspalten
Ser bra ut men som vanligt är det viktigt att vi ser till att Cecilia får rätt
information om vad som händer samt att AG-grupperna skickar över rapporter.
8.3. Gröndalsbladet
Christer kollar att hur det går för Cecilia.

9. Aktivitetslistan
Ligger i fas, uppdaterades under styrelsemötet.

10. Övriga frågor
10.1. Infotavlan till Knixen, Erik kollar om det finns någon White board i bra storlek.
10.2. Motorbana i Strängnäs, Dennis kollat och föreslå en fikaträff där för SMCmedlemmar den 28 mars mellan 14-16, samma upplägg som för tidigare
fikaträffar med presentation om vår verksamhet.
10.3. Mek/Servicekurs på MC-verkstan i Eskilstuna den 26 mars, samma upplägg
som tidigare.
10.4. Start2Ride, Erik P kollar med Krekolas om de två föreslagna datumen fungerar
17 eller 24 maj, Christer kollar om MC-verkstan har möjlighet att vara med,
datumen är avhängiga av att vi får tillgång till Gröndal innan Knix.
10.5. Erik P utreder fonderna vidare.
11. Nästa möte
Nästa möte är den 28 mars i samband med fikaträffen på Strängnäs motorbana kl. 12.

12. Avslut

