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Protokoll Styrelsemöte 2017-4 Södermanland, 2017-01-30 
 

Plats: Gröndal 
Tid: 18.00 

 

1 Mötets öppnande 

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Christer Karlsson, Christoffer Nicklasson, Ylva Hesse, 
 Maria Nyström 
Ej närvarande:Kim Seppälä, Anna Runarsdotter 

1.2 Närvarande övriga inbjudan 
Pelle Blomberg, Erik Persson, Johan Hedberg 

      Ej närvarande: Bernt Gustafsson, Ulf Posse, Daniel Sevdin 

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes. 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll (2017-03) godkändes. 

4 Ekonomi och budget 
Inga förändringar, budgeten i balans.  

5 Styrelseärenden 

5.1 Rapporter från arbetsgrupper 
 
- Knix 

Haft ett uppstartsmöte den 28/1 i samband med MC-mässan i Sthlm, mycket bra möte 
där datum diskuterats för avrostning, Knix, funktionärsavrostning samt Start2Ride. 
Samarbetet med Västmanland utökas när det gäller Gröndal, en HLR-kurs för både 
Södermanland o Västmanland samt några från Krekolas är under planering, vi tar in 
offert från några HLR-utbildare, planerar en funkutb dag på Gröndal med HLR o 
depåhantering. 
 

- Grus 
Grusgruppen har ett par telefonmöten och ska köra grus 1 o 2 samt planerar en 
grustouring, grusinstruktörerna planerar att delta i en gruskurs. 
 

- Touring  
Kommer att köra en halvdag med lite touringteori om bl.a packings-tips, hur du ställer 
om fjädringen på MC och körtips i grupp, bokat till den 29/4 på Gröndal. 
Nationaldagsglasstouring den 6/6 blir det också. 
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6 Instruktörs- och resursärenden 
Ett par nya instruktörer är på gång in. 

6.1 Funktionärsgenomgång 
Funktionärslistan på Drive behöver uppdateras av MCT. 

6.2 Profilkläder 
De nya i styrelsen behöver profilkläder och Ylva beställer till Johan Hedberg, vi behåller 
färgerna vi har. Ylva har fått pris på vår funktionst-shirt, en t-shirt per styrelsemedlem + 
ett antal till försäljning. 

7 Medlemsärenden 
Inga ärende inkommit 

8 Informationsärenden 

8.1 Webbsidan/Instick i MC-folket 
Uppdateras kontinuerligt så även Facebook och forumet. 
Insticket gör vi som vi gjort tidigare, Christer slickar fil till MC-folket som trycker och 
lägger med i nr 3 av MC-folket. Nu finns det foto på alla i styrelsen på hemsidan. 

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

9 Aktivitetslistan 
Är uppdaterad och vi ligger i fas. 

10 Övriga frågor 
 
Nycklar till container 
Maria N lämnat in sin nyckel som MCT fick, listan på drive uppdaterad. 
 
Styrelsen 
Ny vice ordförande behöver utses, Maria N flyttar till Göteborg i mars. 
 
Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är torsdag den 9 mars kl 18.00 på Gröndal. 

11 Avslut 
Mötet avslutades kl 19.45 

 

 

 

 

 

 


