
Sida 1 (2) 

  Utskriven 2018-08-17 

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

 

Protokoll Styrelsemöte 2018-4 Södermanland, 2018-04-16 
 

Plats: Gröndal 
Tid: 18.00 

 

1 Mötets öppnande 

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

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

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes. 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes 

4 Ekonomi och budget 
 Budgeten i balans, Ulf P håller på med bokslut och budget samt budgetförslag till   
verksamhetsberättelsen. 

5 Styrelseärenden 
Styrelsen ger revisorerna utökad tid till 5 maj för granskning av räkenskaper inför 
distriktsårsmötet eftersom styrelsen inte hunnit presentera bokslutsmaterial i tid för 
revision. Se bilaga för nuvarnade revisionsberättelse. Bernt Gustafsson representerar 
SMC Södermanland på ordförandemötet i Lycksele 20/4. 
 

5.1 Rapporter från arbetsgrupper 
 

- Knix 
Alla Knix datum + Avrostningen är nu klara och finns förbokningsbara via 
grundkurser.svmc.se, behöver få fler resurser/funktionärer att boka in sig på våra 
aktiviteter. 
 

- Start2Ride Junior Road Racing 
Ett flertal körtillfällen bokade runt om i Sverige redan, ett projekt som växer och 
som vi förhoppningsvis få se på Gröndal igen. 
 

- Grus 
Grus 1: 12/5, Grus 2: 26/5 klart. Ev. åker några på grusinstruktörer på 
grusavrostning 29/4-1/5 på Rörken 
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Touring  
Nationaldagsglasstouring den 6/6 klart, Tomas fr Tuna Touring hjälper till. 

6 Instruktörs- och resursärenden 
Behöver få fler resurser/funktionärer att boka in sig på våra aktiviteter i ett tidigare 
skede än samma som vecka som aktiviteten är. Containern behöver gås igenom inför 
säsongen, möjlig inköp av koner till grusgänget. 

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 
Social medier flyter på bra, aktiviteten ökar nu när vädret blir bätter och 
aktivitetsdatumen börjar närma sig. 

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 på förra mötet att den läggs ner och från nästa möte försvinner även 
punkten från dagordningen. 

10 Övriga frågor 
Årsmötet 
6 maj årsmötet på Sparreholmsslott, samlas kl. 14 för fika och röstlängdsregistrering, 
själva mötet börjar kl. 15.00, därefter någon form av guidad visning, föranmäla till 
årsmötet är igång via grundkurser.svmc.se, verksamhetsberättelsen är på gång, 
beslut togs att SMC Södermanland bjuder på musée-inträde för de 
årsmötesbesökarna som önskar titta på någon av utställningarna, alternativet hade 
varit och boka en guide från 1.500:- i guideavgift+ 100:- per besökare. 
 
MC-avdelningen inom Dragracingsektion hos SVEMO vill gärna komma på besök till 
ett styrelsemöte, det låter intressant och den nya styrelsen får ta det efter vårt 
årsmöte. 
 
Vi har fått förfrågan från EMCK att ha ett tält i samband med deras MC-kortege i 
Eskilstuna med avslutning på Fristadstorget, dock ingen som vi kan ta nu.  

11 Nästa möte 
Det får nya styrelsen ta beslut om  

12 Avlsut 
Mötet avslutades ca 20.30 
 
 

 


