
 

Protokoll Styrelsemöte 2014-6, 20 februari 2014 
Plats:  Mått Johanssons väg 40, Eskilstuna 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Pelle Blomgren, Kristoffer Anderberg, Ylva Hesse, Christer Karlsson, 
Dennis Lindblom 

1.2. Närvarande övriga 
Jonas Strandell, Johan Öfverbeck, Bengt Allevad 

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 
Knix: 
3 st utskick ang funktionärer till Gröndal, bra respons på de utskicken, Bengt lägger 
upp avrostningarna i SMC Riks anmälningssystem, samma upplägg som förra året 
samt samma pris. 

Touring: 
Inget nytt, turer redan planerade sedan tidigare, förslag på mål på den gemensamma 
touring/grustouringen har kommit fr grusgruppen, Sparreholms slott. 

Grus: 
Förslag på mål på den gemensamma touring/grustouringen mål, Sparreholms slott. 
Kontaktar Riks ang grusfunktionärsavrostning med närliggande distrikt alt egen 
funktionärsavrostning. Samma upplägg för gruskurserna som förra året vad gäller tid 
o pris. 

5.2. Ordförandemöte Borlänge 
Ordf Erik Persson åker till mötet i mars 

6. Instruktörs- och resursärenden 
MCT frågan utredd, Bengt A och Johan Ö som var tillförordnade MCT:er fram till siste 
februari, fortsätter säsongen 2014 ut, Krister A hoppar in när han kan och har tid. 
Gröna/Orange västar ska köpas in, 10st gröna m texten ”Funktionär”, orangea till 
våra instruktörer, Christer skickar SMC Riks beställningslänk till Ylva H. 
HLR-kurs, Johan Ö kontakt RIKS om den centralt upphandlade kursen. 

 

 

 

 



 

7. Medlemsärenden 
Inga medlemsärenden inrapporterade. 

 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan 

Webbsidan flyter på bra, Facebook-sidan o forumet likaså  
8.2. Länsspalten 

Ser bra ut men som vanligt är det viktigt att vi ser till att Cecilia får information om 
vad som händer. 

8.3. Medskick MC-folket 
Klart, det kommer med i nästa MC-folket 

9. Övriga frågor 
9.1. Mek-kurser 

Två mek-kurser är upplagda ihop med MC-verkstan, 27/3 för tjejer, ¾ för alla, ett 
par anmälningar redan kommit in. 

9.2. Besikta-dagar 
26 april och 31 maj är två lördagar då Besiktas håller öppet hus med inriktigt på 
MC, SMC Södermanland kommer att närvara vid stationen i Eskilstuna och 
presentera oss och vår verksamhet. 

9.3. MC-handlardagar 
3-4 maj är det MC-handlar dagar SMC Södermanland har folk hos MC-verkstan i 
Eskilstuna som presenterar vår verksamhet. 

9.4. EMCK-kortege 
Inget hört om datum för kortegen än. 

9.5. GIA och examination 
Test inför examination ihop med SMC Västmanland i augusti, samma som förra 
året. 

9.6. Övriga frågor 
Start2Ride ihop med Krekolas & MC-verkstan, Pelle B håller kontakten med 
Krekolas. 
Vi bör även undersöka om någon handlare kan komma ut till en avrostning/knix 
och visa upp sina varor/tjänster. 
Roll-up är på gång, JOX på MC-folket hjälper till med layout o färgkoder. 

10. Aktivitetslistan 
    Ligger i fas. 

11. Nästa möte 
   Nästa möte är den 26 mars kl. 18 på Gröndal 

12. Avslut 


