
 

Protokoll Styrelsemöte 2015-3, 15 december 2014 
Plats:  Gröndal, Eskilstuna 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Pelle Blomgren, Dennis Lindblom, Christer Karlsson, Daniel Sevdin 
(Skype), Kim Seppälä, Ylva Hesse 

1.2. Närvarande övriga 
Bjarne Englund (Skype), Johan Öfverbeck, Cecilia von Hauswolf 

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: 
Från MCT-mötet Arlanda, GI-examination 27-30 augusti 2015 i Västerås, HLR-kurser 
bokas via RK och distriktet står för lokal avtalet gäller ett år till, rutiner för 
grusinstruktörer är under upparbetning från SMC-RIKS sida. 
Ett möte har varit mellan SMC Södermanland (Erik P) och Gröndal MSK om datum för 
KNIX 2015, Erik förklarade läget ang Gröndal och att han lämnat våra önskemål om 
knix-datum, Erik håller fortsatt kontakt med Gröndal MSK om knix-datumen. 

Touring: 
3st turer är planerade och utlagda i kalender. 

Grus: 
Förslag på 3 st preliminära datum för gruskurser finns (3/5, 31/5 och 21/6), en enkät 
har gått ut om grustouring. 
Kontaktar Riks ang grusfunktionärsavrostning samt närliggande distrikt om 
funktionärsavrostning för grusinstruktörer, kontakter ska också tas med Touratech 
Offroad school och Svenska offroad entusiasterna för att hör va de kan erbjuda för 
grusutbildning. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Kurs i aktiv pedagogik har genomförts, mail om instruktörskonf i mars har gått ut, 
MCT skickar ut igen. Planer finns på en samling av resurser/instruktörer i samband 
med MC-mässan i sthlm 2015 för att rusta inför knix-säsongen 2015, framförallt då 
nyckelpositioner på KNIX. Ylva hade med sig de beställda jackorna till mötet. 

 

 

 

 



 

7. Medlemsärenden 
Inga medlemsärenden inrapporterade. 

 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan 

Webbsidan flyter på bra, Facebook-sidan o forumet likaså. Uppdaterat e-
postadresser enligt beslut från SMC-RIKS, uppdaterat behörigheterna i olika it-
system. 

8.2. Länsspalten 
Ser bra ut men som vanligt är det viktigt att vi ser till att Cecilia får information om 
vad som händer samt att AG-grupperna skickar över rapporter, Cecilia har fått i 
uppdrag att skriva ett blad om ”Gröndalsandan” . 

9. Övriga frågor 
9.1. Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev går nu att anmäla sig till via www.svmc.se, vi kan navända oss av 
egna nyhetsbrev riktade till medlemmar i Södermanland, vi skickar in texten till 
riks så skickar de ut nyhetsbrevet. 

9.2. Skadefonden och Esso-fonden 
Erik P utreder vidare ang vilken fond vi ska skänka pengar till. 

9.3. Julkort 
Christer skickat ut julkort till våra rabattställen/MC-klubbar/närliggande distrikt. 

10. Aktivitetslistan 
    Ligger i fas. 

11. Nästa möte 
   Nästa möte är den 18 januari kl. 15, lokal meddelas senare. 

12. Avslut 


