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SMC Södermanland  
Organisationsnummer: 818501-0447 Pg: 16 90 94-0 

Protokoll Styrelsemöte 2016-2 Södermanland, 2015-12-10 
 

Plats: Gröndal 
Tid: 18.00 

 

1 Mötets öppnande 

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

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

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll (2016-1) godkändes 

4 Ekonomi och budget 
Vi följer budgeten 

5 Styrelseärenden 

5.1 Rapporter från arbetsgrupperna 
-Knix 
Lista med önskade Avrostning/KNIX-datum är skickat till Gröndals MSK, inte fått 
återkoppling än. MCT planerar och kallar till ett KNIX- uppstartsmöte inför säsongen 
2016. 
 
-Grus 
Har haft mailmöte och diskuterat ev. utbildning ihop med distrikten Uppsala och 
Stockholm, har även diskuterat att utökat antalet kurstillfällen under 2016. 
 
-Touring 
Planerat två touringturer under 2016, fick tips av MCT att titta på ev. touringkurs i 
körteknik/gruppkörning, touring-gruppen tittar vidare på förslaget. 
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6 Instruktörs- och resursärenden 
Förslag om en resursansvarig för att avlasta MCT/TL inför KNIX-planering samt vara 
ett stöd på plats vid KNIX-körningar, styrelsen ställde sig enhälligt positiv till förslaget och 
Anna Runarsdotter utsågs till resursansvarig. 
 
Förslag om att använda våra ”Trottoarpratare” till att dels informera om vår 
verksamhet samt att locka fler till att hjälpa till i vår verksamhet, dessa är tänkt att 
användas när vi har verksamhet på Gröndal, Cecilia tar fram förslag på text. 
 
Profilplagg, Ylva fick i uppdrag att kolla upp kostnad för en ev. utökning av vår 
profilkollektion med Hoodie, väst, jacka samt funktions t-shirt med tryck. 

7 Medlemsärenden 
Inga ärende inkommit 

8 Informationsärenden 

8.1 Webbsidan 
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet. 

8.2 Länsspalten 
Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från arbetsgrupperna 
och styrelsen samt gärna någon bild till spalten. 

9 Aktivitetslistan 
Christer har uppdaterat listan på vår ”Drive” 

10 Övriga frågor 
Pelle B kontaktar Krekolas för att stämma av ”prova på” medlemskapen i SMC för de 
som tar MC-kort.  
Folder till MC-folket nr:3, senast den 20 januari behöver den vara klar med datum för 
våra aktiviteter om den ska komma med i det inplastade numret av MC-folket, Christer 
gör foldern. 
I år slopar vi utskick av julkort och använder oss istället av sociala medier för julhälsning. 
Styrelsen ställde sig positiv till förslaget om att skänka en liten summa per 
deltagare/knixkörning till SMC:s skadefond. 
Från och med protokoll 2016-2 räknar vi även upp icke närvarande på styrelsemötena. 
Vårt organisationsnummer ska från protokoll 2016-2 vara med på styrelseprotokoll och 
årsmötesprotokoll, Christer lägger in det i mallen   
 
Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 14 januari kl 18.00 på Gröndal. 

11 Avslut 
Mötet avslutades kl 19.45 


