
 

Protokoll Styrelsemöte 2015-4, 18 januari 2015 

Plats:  Pitchers, Eskilstuna 

Tid: 15.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 
Erik Persson, Dennis Lindblom, Christer Karlsson, Daniel Sevdin, Kim Seppälä, Anna 

Runarsdotter 

1.2. Närvarande övriga 
Bjarne Englund, Jukka Tähkävouri 

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: 
Erik håller fortsatt kontakt med Gröndal MSK om knix-datumen. 

Ett uppstartsmöte ang KNIX:en på Gröndal har MCT Daniel Sevdin kallat till, mötet 

hålls i Stockholm den 25 januari, separat kallelse har gått ur via e-post. 

Touring: 
3st turer är planerade och utlagda i kalender, bearbetning av emck (Eskilstuna 

Motorcykelklubb) och Tuna Touring MC att de ska lägga ut sina resp touringturer via 

”kalendern” 

Grus: 
Ingen grus representant på mötet. 

5.2 Till vice sekreterare valdes Anna Runarsdotter. 
 

6. Instruktörs- och resursärenden 
MCT Daniel Sevdin ”städar” lite i vår intruktörs/resusrslista på Drive så att den är 

uppdaterad inför säsongen. 

 

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 samt att AG-grupperna skickar över rapporter. 

8.3. Gröndalsbladet 
Cecilia har påbörjat arbetet, fått input från farmför allt Bengt Allevad. 

8.4. Förslag om webbsida med foto och namn på våra instruktörer ändrades till ett 
förslag om en Whiteboardtavla på Gröndal med ”dagens intruktörer/resurser” så 

att deltagarna kan se vilka som jobbar just den dagen. 

 

9. Övriga frågor 
9.1. Skadefonden och Esso-fonden 

Erik P utreder vidare ang vilken fond vi ska skänka pengar samt summan. 
9.2. Fikaträff 

Förslag om en fikaträff på Strängnäs Motorbana för att visa upp och berätta om vår 

verksamhet, Dennis L utreder vidare och tar kontakt med Strängnäs Motorbana.  
9.3. Insticket till MC-folket nr:3 

Förslag på instick är skickat till styrelsen, suppleanter, valberedningen och MCT 
för feedback senast den 10 februari, förslaget även visat på mötet.  

 

10. Aktivitetslistan 
    Ligger i fas. 

11. Nästa möte 
   Nästa möte är den 25 februari kl. 18, lokal Gröndal. 

12. Avslut 


