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  Utskriven 2014-04-16 

Protokoll Styrelsemöte 2014-8 Södermanland, 13 april 2014 
 

Plats: Gröndal 
Tid: 11.00 

 

1 Mötets öppnande 

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar 
Erik Persson, Pelle Blomgren, Erik Nilsson, Dennis Lindblom 

1.2 Närvarande övriga 
Johan Öfverbeck, Göran Ekman 

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Godkändes 

4 Ekonomi och budget 
Okej. Inga oväntade utgifter än. 

5 Styrelseärenden 

5.1 Rapporter från arbetsgrupper 
- Knix 

HLR kurs genomförd på brandstationen i Eskilstuna. Bra kunskaper men sådär pedagogik  det ska 
kontrolleras mer med alternativ nästa år.  
Det är fortfarande lite oklart vilka som gick HLR förra året och därmed vilka som är klara för i år då det 
är krav att gå varannat år. 
Tjejavrostningen är mer än fullbokad (43 deltagare och 20 funktionärer). Den allmänna avrostningen 
har skapligt med bokningar (22 deltagare och 10 funktionärer) 

- Grus 
Arbetsgruppen har inte haft något nytt möte sedan förra styrelsemötet men vi väntar fortfarande på 
respons från Claes (Örebro) som enligt uppgift ska vara sammankallande i SMC Riks grusgrupp. Det 
verkar allmänt tyst och dött på grusdelen sett från Riks vilket är synd då det ett tag lät så lovande. Även 
nya Råd & Riktlinjer som skulle innehålla en grusdel har tystnat i samband med att den nya 
pedagogikmetoden infördes. 

- Touring 
Christer närvarade inte men allt verkar färdigt vad gäller planering. 

6 Instruktörs- och resursärenden 
Vi disktuterade kring vilka aspiranter vi har som kan tänkas gå Grundinstruktörsutbildningen i augusti. De som 
vi kom på var Erik Persson, Maja Lantz och Marcus Pettersson. Erik påpekade att han antagligen inte kan då det 
som vanligt infaller bl.a. på en vardag kring skolstart vilket inte lämpar sig så bra för honom. 

Det diskuterades även om att vi behöver uppdatera funktionärslistan så att den går att lita på igen. 

Eftersom vi har ett behov av att få in nya talanger i funktionärskåren pratade vi om hur vi ska uppnå det. Ett 
förslag var att se till att verkligen samla alla nuvarande funktionärer i samband med evenemang (t.ex knix) och 
stämma av om de har sett någon potentiell funktionär och även påpeka att de ska hålla ögonen öppna för 
personer som kan vara gjorda av funktionärsmaterial. 



Sida 2 (2) 

  Utskriven 2014-04-16 

7 Medlemsärenden 
Inga inkomna 

8 Informationsärenden 

8.1 Webbsidan 
Sköts bra med regelbundna uppdateringar. 

8.2 Länsspalten 
Sköts bra och är ständigt en av de mest läsvärda spalterna i tidningen enligt oss. 

9 Aktivitetslistan 
Ingen hade den lättillgänglig för kontroll och vi kunde inte komma på något som ligger där och väntar. 

10 Övriga frågor 

10.1 Start2Ride 
Det är ett bra och samarbetsvilligt gäng så det ser väldigt hoppfullt ut. Det kommer att gå av stapeln på Gröndal 
18/5 kl.9-13 (alltså innan Knixen), dock måste vi vara nogranna med att inte sno utrustning från eller på annat 
vis ställa till det för Knixen som ska vara precis efter. 

Krekola kommer ställa upp med 6 hojar, 3 lärare och utrustning att låna ut. Går det bra kan Krekola absolut 
tänka sig göra ett till försök i höst. 

Det uppskattas behövas minst 3 instruktörer plus 6 funktionärer från vår sida för att det ska fungera smidigt. 
Det bör läggas upp på bokningssidan så att funktionärerna kan anmäla sig. 

10.2 Mekkvällar 
Det har hållits två mekkvällar, en för tjejer och en allmän. Den för tjejer hade endast 2 deltagare men den verkar 
ha fått mycket god kritik då intresset för en till verkar ha uppstått. Den allmäna var fullsatt (10 deltagare) och 
även den fick gott omdöme. 

10.3 Container 
Vi har beslutat att vi behöver köpa in en container för att förvara saker på Gröndal och få ha sakerna ifred. Det 
bedöms vara en värd investering då man antagligen kan få tillbaka det mesta av pengarna om behovet skulle 
upphöra. Det ska gå att lösa så vi får ställa den på den inhängnade delen på Gröndal. Den bör vara införskaffad 
till första Knixen, gärna tidigare. 

11 Nästa möte 
29/4 kl.18 Gröndal 

12 Avslut 


