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Protokoll Styrelsemöte 2018-6 Södermanland, 2018-06-13 
 

Plats: Gröndal 
Tid: 18.00 

 

1 Mötets öppnande 

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

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

2 Godkännande av dagordning 
Godkändes. 

3 Godkännande av föregående protokoll 
Godkändes 

4 Ekonomi och budget 
På förslag från styrelsen så kontaktar Pelle Blomgren en extern revisionsbyrå och 
kollar kostnad etc för en revision av verksamhetsåret 2016-2017 och även framåt. 
Vi behöver köpa in en dator till vår verksamhet eftersom den vi har idag är trasig, 
styrelsen säger ja till inköp av dator för max 5.000:-, Tomas Eriksson och Cecilia 
kollar via sina kanaler om det finns något bra begagnat. 

5 Styrelseärenden 
Flera stycken har hört av sig ang styrelseuppdrag i samband med vårt ”nödrop”, ett 
par stycken kommer till KNIXen på söndag 17/6 där en av valberedarna finns att ta 
kontakt med. 

5.1 Rapporter från arbetsgrupper 
 

- Knix 
Bokningsläget ser bra ut inför den 17/6 och känslan är att det flyter på bättre och 
att både deltagare och resurser bokar in sig i tid. 
 

- Start2Ride Junior Road Racing 
Ett flertal körtillfällen genomförda runt om i Sverige redan, ett par tillfällen är bokad 
framåt i tiden, Tomas har fått mycket positiv feedback på genomförda körningar. 
 

- Grus 
Grus 2: 26/5 ca 10 deltagare, några i grusgruppen var på grusinstruktöskurs i 
Säfsen 1-3/6. 
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Touring  
Nationaldagsglasstouring den 6/6 klart, 38st hojar i starten och 54st i mål, några 
anslöt längs vägen samt på vårt fikastopp i Stigtomta. 

6 Instruktörs- och resursärenden 
MCT Jerry von Hauswolff har anmält 4st för GI-examinering i Gävle 24-26 aug, vi 
behöver beställa fler CREW-västar, Robin L kollar hur vi gör det, MCT ser positivt på 
återväxten bland resurser och tycker att gehöret är bättre nu bland resurserna. 

7 Medlemsärenden 
Inga inkomna, Cecilia kollar möjligheten att via RIKS ev. skicka ut ett kompletterande 
mail ang extra årsmötet den 19/8 till våra medlemmar. 

8 Informationsärenden 

8.1 Webbsidan/Instick i MC-folket 
Social medier flyter på bra, aktiviteten ökar nu när vädret blir bättre och alla 
aktiviteter ligger som evenemang på FB och vi kan se att delningsstatistiken ökar. 

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

9 Övriga frågor 
Ny punkt under 5.1 Rapporter från arbetsgrupperna, Start2Ride Road Racing Junior 
sade styrelsen ja till (ligger med fr.o.m protokoll 2018-6) 
 

10 Nästa möte 
14/8 kl. 18.00 Gröndal 

11 Avlsut 
Mötet avslutades ca 19.45 
 
 

 


