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Protokoll Styrelsemöte 2018-3 Södermanland, 2018-03-12 
 

Plats: Gröndal 
Tid: 18.00 

 

1 Mötets öppnande 

1.1 Närvarande styrelsemedlemmar 
Pelle Blomgren, Jerry von Hauswolff, Christer Karlsson och Ulf Posse  
Ej närvarande: Tomas Eriksson, Cecilia von Hauswolff och Anna Runarsdotter 
 

1.1 Närvarande övriga inbjudan 
Robin Ludvigsson, Erik Persson 
Ej närvarande: Bernt Gustafsson, Göran Ekman, Daniel Sevdin,  
Pehr Johansson och Kim Seppälä. 

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes. 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes med ändring av ett datum. 

4 Ekonomi och budget 
 Budgeten i balans, Ulf P håller på med bokslut och budget 

5 Styrelseärenden 
 

5.1 Rapporter från arbetsgrupper 
 

- Knix 
Ett antal Knix datum + Avrostningen är nu klara, alla Knix-platser ska vara 
förbokningsbara via grundkurser.svmc.se, priset kommer att vara 400:- för medl. 
och 500:- icke medl. Avrostningen 200:- för medl. och 300:- för icke medl. 
Ev. minska ner till en funktionärskörning pga. höga bankostnader. 
MCT i Södermanland och MCT i Västmanland har bokat möte för att synka Knix. 
 

- Grus 
Grus 1: 12/5, Grus 2: 26/5 klart. Ev. åker några på grusinstruktörskurs 1-3/6 i 
Säfsen 
 
Touring  
Nationaldagsglasstouring den 6/6 klart. 
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6 Instruktörs- och resursärenden 
Nya västar till instruktörer har MCT skickat ut mail om, R&R 3.0 troligen utb. i April 
2018, föreslaget datum 7-8. 

7 Medlemsärenden 
Cecilia haft kontakt med  Mc-kvinnor i Västmanland (förening), de önskar egen knix 
och en kortegekörnings teori kväll, vi får försöka erbjuda dem ett paket med 
avrostning-knix-kortegekörning för att hålla nere kostnader, lokalhyror och resurser 
 

8 Informationsärenden 

8.1 Webbsidan/Instick i MC-folket 
Insticket till MC-folket nr 3 är inskickat, till nästa år behöver vi se över grafiska 
profilen. 
 

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

9 Aktivitetslistan 
Beslut togs att den skrotas från nu 

10 Övriga frågor 
6 maj årsmötet på Sparreholmsslott, samlas kl. 14 för fika och röstlängdsregistrering, 
själva mötet börjar kl. 15.00, därefter någon form av guidad visning, Pelle kollar upp 
guidningen, föranmäla till årsmötet ska ske via grundkurser.svmc.se, Jerry lägger upp 
det, fika mjuk kaka + liten kaka+ kaffe 30:- pp, Himmelsberga bageri bakar. Alla 
dokument/motioner/förslag osv bör vara färdigt till nästa styrelsemöte den 16/4. 
 
Valberedningen kom med en uppmaning om att komma med förslag på nya 
styrelsemedlemmar. 
   
Start and ride : Ingen ny info. 
Start and ride Road Racing JUNIOR Ingen ny info. 
 
MC-delen inom Dragracingsektion hos SVEMO vill gärna komma på besök till ett 
styrelsemöte, det låter intressant dock behöver vi nog lite mer information om det 
hela. 

11 Nästa möte  
16/4 kl. 18.00 Gröndal 
 

12 Avslut 
Mötet avslutat 19.30 

 

 

 


