
 

Protokoll Styrelsemöte 2015-9, 21 juni 2015 
Plats:  Gröndal, Eskilstuna 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Christer Karlsson, Daniel Sevdin, Pelle Blomgren 

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

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 
Knix: 
Fått lite input ang nya systemet med färgade lappar vid inskrivningsförfarandet, MCT 
tar med sig dessa, i övrigt har knixarna gått bra, TL saknas till eft sommaruppehållet,  

Touring: 
Andra turen genomförd den 6 juni till Söderköping, 7 st deltagare, nästa tur är till 
Waxholm 4 juli. 

Grus: 
Grus-gruppen har haft uppföljning efter sin första gruskurs och analyserat vad som 
gick bra resp mindre bra, till gruskurs steg 2 den 7 juni kom det 11 st deltagare och 
kursen var väldigt uppskattad, grusgruppen vill ersätta SMK för nyttjande av deras 
område med te.x en 50-lapp per deltagare, Pelle B sonderar terrängen med SMK. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Lärlingsbok finns redan dock heter den aspirantboken och finns tryckt och klar att 
beställa från RIKS, MCT undersöker detta. 
Sjukvårdsväskorna behöver ses över och fyllas på, Anna R löser det. 
Ny gas till tuta samt väggur behövs inköpas in till depån, Christer löser det. 
Inköp av grön väst till grusgruppens Pontus, samt att vi köper in ett antal gröna västar 
4st storlek XL med namnet CREW och 5 st storlek L med namnet CREW, om det går att 
få namnet ”Södermanland” är det ju fint, om det inte fungerar så tar vi CREW, 
Christer kontaktar Ylva H ang beställningen. 

 

 

 
 



 

7. Medlemsärenden 
Återkoppling ang att en knix-deltagare hörde av sig via utvärderingen, dels har det 
återkopplats på instruktörsgenomgången innan KNIX, dels så har MCT återkopplat 
direkt till deltagaren, allt var ett mellanmänsklig komminkationsmiss. 

  
 

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 
           Ligger i fas, infotavla till KNIX ”vem som jobbar”, Christer tar fram ett designförslag. 

10. Övriga frågor 
10.1. Årsmötet för Södermanlands del går vi på Erik Ps förslag, Öster Malma den 

11/10 med Maria N som mötesordf. 
 

10.2. Mälaren Runt, vi satsar på en ”MiniKnix” med inbjudna deltagare får att få med 
så många olika hojtyper som möjligt. 
 

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. 

     

11. Nästa möte 
   Nästa möte är den 9 aug på Gröndal kl 18.00 (eft KNIX) 

12. Avslut 


