
 

Protokoll Styrelsemöte 2015-10, 9 augusti 2015 
Plats:  Gröndal, Eskilstuna 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Pelle Blomgren, Christer Karlsson, Daniel Sevdin, Kim Seppälä, 
Kristoffer Anderberg, Ylva Hesse 

1.2. Närvarande övriga 
Bjarne Englund, Jukka Tähkävouri, Johan Öfverbeck, Bernt Gustafsson 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes 

4. Ekonomi och Budget 
Vi ligger i fas med ekonomin. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

Gröndal: 
Inga nyheter, dock bör planering inför nästa års körningar komma igång snarast. 
Knix: 
Fått lite input ang nya systemet med färgade lappar vid inskrivningsförfarandet och 
det fungerar mycket bra, i övrigt har knixarna gått bra, lite tunt med funktionärs 
anmälningar till resterande knixar. Förbokningen kommer att stänga 72 tim före knix 
för att föranmälningsavgiften ska synas på kontot INNAN knixdatum, samt max 12 st 
deltagare i grön-grupp. 

Touring: 
Tredje turen genomförd den 4 juli till Waxholm i ett strålande solsken med 5 
deltagare, inga fler inplanerade touringturer 2015. 

Grus: 
Grus-gruppen har haft ett tele-möte, steg 3 kursen och grustouringen flyttas till nästa 
år. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Sjukvårdsväskan inte kompletterad än. 

Gastuta + 2st klockor inköpta, finns i containern. 

Gröna västar hade Ylva hemma, kompletteras med grön väst med namn till 
Grusgruppen (Pontus). 
MCT undersöker möjligheten att ha en L-ABC-kurs på resursdagen 20/9. 

 

 

 
 



 

7. Medlemsärenden 
Inga 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 rätt 
information om vad som händer samt att AG-grupperna skickar över rapporter.  
 

8.3. Gröndalsbladet 
Styrelsen parkerar denna punkt till i höst. 

 

9. Aktivitetslistan 
           Infotavla till KNIX ”vem som jobbar” ,ett designförslag presenterades och detta  
             förslag jobbas det vidare på. 

10. Övriga frågor 
10.1. Årsmötet för Södermanlands del, blir på Öster Malma den 11/10 med Maria N 

som mötesordf, info ut via våra sociala medier så fort som möjligt, Christer 
fixar. 
 

10.2. Mälaren Runt, vi satsar på en ”MiniKnix” med inbjudna deltagare får att få med 
så många olika hojtyper som möjligt samt en ”Start2Ride” för de som åker 
”bakpå”, Krekolas sköter Start2Ride med hjälp av SMC Södermanland. 
 

10.3. Valberedningen meddelar att ett antal olika uppdrag i styrelsen är för omval 
vid vårt årsmöte 2015, valberedningen uppmanardärför sittande styrelse att 
meddela valberedningen senast 31 augusti 2015 hur de tänker göra med sina 
resp uppdrag inför 2016. 

      
     10.4 Erik Persson och ev. Pelle blomgren åker upp till riksårsmötet i Borlänge den 
              5 september och om fler vill åka med så är det ok. 

     

11. Nästa möte 
   Nästa möte är den 20 sept på Gröndal kl 15.00 (i samband med resursdagen) 

12. Avslut 


