Protokoll vid Konstituerande styrelsemöte SMC
Södermanland 2006-11-26
§ 1 Mötets öppnande och Fredrik hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande samt val av protokollförare för mötet blev de
sittande. Justeringsmän valdes (Chrille och Lasse H)
§ 3 Godkännande av dagordning.
§ 4 Konstituering av styrelsen skedde, där beslut togs om en uppdelning
av ansvarsområdena som döptes till ”Sörmlandsträdet” (se bilaga)
Detta för att kunna förenkla, säkerställa samt utnyttja all kompetens i
styrelsen på bästa sätt.
§ 5 Fastställande av verksamhetsinriktning.
Styrelsen var överens om att som första steg ”återupprätta” SMC
Sörmland, därefter arbeta med trafiksäkerhetsfrågor samt utbildningar
och tillgänglighet gentemot länets klubbar och medlemmar.
§ 6 Fastställande av budget bordläggs till nästa styrelsemöte då Katarina
återkommer med ett förslag på dito.
§ 7 Fastställande av Firmatecknare, Fredrik Engberg och Katarina
Sundevall
§ 8 Behandling av ärenden som framlagts av länsorganisationernas
medlemmar, samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. Se § 10.
§ 9 Klubbkonferans bordläggs tillsvidare.
§ 10 Aktiviter 2007
• Aktivitetskalender för länet är påbörjad och skall redovisas som ett
levande dokument på hemsidan. TTMC redovisade sin, och är
noterad.
• Avrostning kommer att ske och styrelsen måste snabbt få in datum
(mer info) från de klubbar som tänkt anordna detta. Problem kan
annars uppstå med instruktörer, ekonomiskt stöd mm.
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Inventering av instruktörer måste ske ute hos klubbarna för att ev.
utbildning, utökning skall kunna ske av nya eller gamla.
SMC Sörmland ”On Tour” kommer att ske under första kvartalet
-07 där styrelsen eller delar av den, reser runt till de olika
klubbarna och presenterar sig, för att kanske få synpunkter och nya
ideer till aktiviteter där SMC Sörmland kan gå in och stötta.
Respektive ”ansvarig” i Sörmlandsträdet skall återkomma med
förslag på aktivitet med anknytning till respektives område, dessa
skall redovisas till nästa styrelsemöte.
Bilder från olika aktiviteter tas tacksamt emot och läggs ut på
hemsidan.

§ 11 Övriga frågor och beslut
• Gamla domänen tas bort då den inte används men kostar
fortfarande pengar.
• Alla styrelsemötesprotokoll skall läggas ut på hemsidan
• Sekretariatet flyttas till KMCK lokaler.
• På nästa möte skall inventering ske av den gamla styrelsens
inventarier.
• Nästa möte 14/1-07
§ 19 Mötets avslutande och Fredrik tackade alla närvarande.

Justeras

Christer ”Chrille” Pettersson
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Lasse Hedlund

