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Protokoll Styrelsemöte 2016-3 Södermanland, 2016-01-14 
 

Plats: Gröndal 
Tid: 18.00 

 

1 Mötets öppnande 

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

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

       Erik Persson 

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll (2016-2) godkändes 

4 Ekonomi och budget 
Vi följer budgeten 

5 Styrelseärenden 

5.1 Rapporter från arbetsgrupperna 
-Knix 
Lite annorlunda upplägg inför 2016 års KNIX pga. förändringar i banhyra, KNIX kommer 
att köras heldagar med färre antal tillfällen + 2 st funktionärskörningar + en 
avrostningsdag som delas mellan killar och tjejer (halvdag var), Knixgruppen har arbetat 
fram ett förslag för hur en heldag med KNIX kan läggas upp. Förslag på datum kommer 
KNIX-gruppen med när allt är klart med hyra av Gröndals motorbana. 
 
-Grus 
Ingen närvarande från gruppen. 
 
-Touring 
Planerat två touringturer under 2016. 
 
 
 

 

 



Sida 2 (2) 

  Utskriven 2016-02-23 

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

6 Instruktörs- och resursärenden 
Inga inkomna ärenden, MCT kollar upp HLR-kurs samt ”Instruktörsboken” för AIA 

7 Medlemsärenden 
Inga ärende inkommit 

8 Informationsärenden 

8.1 Webbsidan 
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet. Arbete startat med 
uppfräschning av webben och informationen på webben. 

8.2 Länsspalten 
Cecilia sköter den väldigt bra men behöver kontinuerlig information från arbetsgrupperna 
och styrelsen samt gärna bilder till spalten, Christer har skapat en mapp på ”drive” med 
ca 200 bilder i. 

9 Aktivitetslistan 
Ingen förändring 

10 Övriga frågor 
Uppföljning av aktiviteter från föregående möten. 
 
Aktivitet i form av fikaträff eller dyl, ett förslag är Södertuna slott för våra resurser/instruktörer i 
samband med KNIX-uppstartsmöte, MCT ansvarar för att meddela tid. 
  
Profilkläder Ylva hade med sig klädprover, styrelsen kom fram till följande:  
Aqua blå hoodie m vitt tryck på rygg/bröst/arm 
Röd ”Skalväst” m vitt tryck bröst/rygg 
Funktions T-shirt svart m vitt tryck i halsen 
Hoodie+väst+T-shirt till styrelsen/suppleanter/valberedning/revisorer 
T-shirt till funktionärer samt till försäljning. 
 
Start2Ride MCT kontaktar representant för Krekolas för att se om vi kan anordna det på Åkers 
motorbana. 
 
Tavlan Christer tejpar upp tavlan enl tidigare förslag. 
 
Förslag om att använda våra ”Trottoarpratare”, Cecilia har tagit fram layout o text, 
presenterades på mötet, Cecilia vill ha mer input på utformningen av texten. 

11 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 23 februari kl 18.00 på Gröndal. 

12 Avslut 
Mötet avslutades kl 20.15 


