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Protokoll Styrelsemöte 2016-5 Södermanland, 2016-03-22 
 

Plats: Mått Johanssons väg 40 
Tid: 18.00 

 

1 Mötets öppnande 

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Kim Seppälä, Christer Karlsson, Daniel Sevdin, Anna 
Runarsdotter, Pelle Blomgren.  
Ej närvarande: Ylva Hesse 

1.2 Närvarande övriga 
Erik Persson, Johan Öfverbeck  
Ej närvande: Marcus Pettersson, Christoffer Niklasson, Jukka Tähkävouri, Bernt      
Gustafsson, Ulf Posse 

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll (2016-4) godkändes 

4 Ekonomi och budget 
Vi följer budgeten. 

5 Styrelseärenden 

5.1 Rapporter från arbetsgrupperna 
-Knix 
Alla kurser nu bokningsbara via det centrala bokningssystemet, om vi hittar buggar så 
rapporterar vi det till Christoffer N, priserna är justerade, webmaster uppdaterar på 
webben. Förstärkning av matutbudet i caféet i och med heldagskurser, Christer 
undersöker det till nästa styrelsemöte.  
 
-Grus 
Grusgruppen (6 st) har bokat in sig på en instruktörsavrostning helgen 22-24/4 ihop med 
SMC Stockholm. 2 st gruskursdatum klara, 29/5 o 12/6, ligger ute på det centrala 
bokningssystemet.  
 
 
-Touring 
Planerat två touringturer under 2016. 
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6 Instruktörs- och resursärenden 
Instruktörs-konf är i Stockholm den 10/4, MCT önskar att fler åker. 
Ylva har beställt alla nya profilkläder om allt går bra har hon med sig till nästa 
styrelsemöte. MCT kollar upp L-ABC/HLR kurs med RIKS vad som gäller för utbildaren. 

7 Medlemsärenden 
Inga ärende inkommit 

8 Informationsärenden 

8.1 Webbsidan 
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet. Arbete har påbörjats med 
uppfräschning av webben och informationen på webben, informationen om kursdatum 
etc för KNIX/Grus-sidorna är uppdaterade. 

8.2 Länsspalten 
Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från arbetsgrupperna 
och styrelsen. 

9 Aktivitetslistan 
Genomgång av aktivitetslistan. 

10 Övriga frågor 
 
Årsmöte Södermanland 2016: Christer tar upp fråga redan nu för att vi hinna planera i tid, 
förslag på platser som kom upp mötet,  
Munktell muséet= Pelle kollar avrapportering till nästa möte.  
På förslag från Ulf P finns också Bettnabaren som Christer/Ulf P tar närmare kontakt 
Bettnabaren. 
 
Start2Ride: MCT kontaktar representant för Krekolas/Åkers motorbana för att se om vi kan 
anordna det på Åkers motorbana i början/mitten av maj. (datumförslag är 8/5 och 15/5) 
 
Ordförandemötet: Pelle lämnade kort rapport från ordförandemötet 19/3, värt att nämna är 
stadgar för distrikten är under omarbetning, Se Oss kampanjer, och promillemätning vid kurser. 
 

11 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 12 april kl 18.00, plats meddelas senare. 

12 Avslut 
Mötet avslutades kl 20.15 


