
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2014:1, 26 september 2013 
Plats:  Gröndal 
Tid: kl. 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 
Erik Persson, Per Blomgren, Dennis Lindblom, Cecilia von Hausswolff 

1.2. Övriga närvarande 
 

OBS! Då mötet inte var beslutsmässigt på grund av för få deltagare diskuterades dagordningens 
frågor för senare per capsulam-beslut via mail. 

 

2. Godkännande av dagordning 
Godkänt 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkänt 

4. Ekonomi och Budget 
Det överskott som blev resultatet för verksamhetsåret föreslås nya styrelsen att i första hand 
investera i funktionärskåren, i form av utbildning, funktionärsdagar eller andra uppskattade 
aktiviteter. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

• Webb 

Webmaster har meddelat ordföranden via mail att hemsida och forum fungerat bra.Han har en 
dialog med SMC Riks om att skicka mail/kallelse till alla medlem i Södermaland, med tanke på att 
MC-Folket blir sen. 

• Forum 

Funkar bra 

• Knix och grundkurs 

Sammantaget har året varit strålande, ur Knix-synpunkt, och förhoppningen är att hålla minst lika 
många kurstillfällen även nästa säsong. 

• Internutbildning 

Inga förändringar sedan förra mötet. 

• Touring 

Planering för 2014 påbörjad 

• Grus 

Av årets 4 planerade kurser blev två av. Vi ska förslå nya styrelsen att nästa säsongs gruskurser 
hålls tidigt, under våren.  

5.2. Planering 2014 
Den nya styrelsen föreslås bifogad planering: två grundkurser, Knix varannan vecka (totalt 11 
söndagar), tre gruskurser, grus-touring varannan vecka (söndagar, omlott med Knix). Nya Knix-
gruppen föreslås också titta på möjligheter att komprimera väntetiden för den grupp som startar 
sist. 



 

Vidare föreslås stort fokus på funktionärs-rekrytering. 

5.3. Verksamhetsberättelse 
Ordförande visar ett utkast av berättelsen. Denna kommer sedan att mailas ut för påseende till 
samtliga i styrelsen. Berättelsen godkänns vid nästa möte och biläggs sedan påföljande protokoll. 
Detsamma gäller aktuell balansrapport för verksamhetsåret 2013.  

5.4. Årsmöte 
Årsmötet hålls, som planerat, den 27 oktober kl. 11.00 (fika serveras från kl. 10.00). På grund av 
MC-Folkets försening kommer mötet inte att vara utlyst enligt stadgar, men vi hyser stort hopp 
om att det ska godkännas ändå. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. Rekrytering av funktionärer 
Inga nya rekrytanter för närvarande. 

Behovet av att fylla på med nya funktionärer kvarstår. 

7. Medlemsärenden 
Inga medlemsärenden 

8. Informationsärenden 
8.1. Länsspalten 
Se punkt 5.4. Mötet utlyses i MC-Folket, dock senare än enligt stadgarna. 

9. Övriga frågor 
9.1.  Eget förråd 
En del av det vi förvarat i förrådet på Gröndal tycks ha försvunnet, eller använts av andra, varför 
det föreslås att vi ska undersöka möjligheterna att hyra ett eget förråd på Gröndal, ett som endast 
vi har nyckel till. Pelle uppdras ta en diskussion med Gröndals styrelse om detta. 

10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls kl. 18:00, den 17/10 på Gröndals motorstadion  

11. Avslut 


