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Protokoll 
Styrelsemöte 2018:10 SMC Södermanland, 2018-11-28 

Plats: GTR Motorpark, “gokarthuset” 

Tid: 18.00 

Närvarande 
Robin Ludvigsson, vice ordf.  

Björn Koefoed, vice sekr. 

Jerry von Hausswolff, MCT 

Pelle Blomgren, suppleant + grusansv 

Dennis Lindblom, suppleant + webmaster 

Gunnar Friskopp, ord. ledamot 

 

Frånvarande 
Cecilia von Hausswolff, ordf. 

Eriks Nilsson, suppleant 

Andrea Hudatzky, suppleant 

Tomas Eriksson, ord. ledamot 

Kim Seppälä, suppleant 

 

Dennis Lindblom, suppleant + webmaster 

Anna Runarsdotter, sekr. 

Jan Stegman, suppleant 

Erik Persson, vägspanare 

Ulf Posse, kassör 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden (Robin Ludvigsson) öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Pelle Blomgren ersätter 

ledamot Tomas Eriksson och Dennis Lindblom ersätter ledamot Anna Runarsdotter. 

2. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordning. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Mötet godkänner föregående protokoll. 

4. Ekonomi och budget 
Ordförande föredrar ekonomin som är fortsatt god. Kommande större utgifter är konferenshelgen samt 

kommande helg då vi har julbord för de funktionärer som arbetat under säsongen, samt utbildning i nya Råd 

& Riktlinjer.  

5. Styrelseärenden 

Rapport från ordförandemötet 

Konferenshelgen är för dyr, riks har lovat att se över detta. System för reseräkningar skall också                

ses över, kansliet arbetar med detta. Utredning ang motorfordon i terräng utreds            

(terrängkörningslagen). Ansvarsförsäkring för styrelser ses över. 
GDPR – hänvisa till hemsidan där mer står att läsa.  

Olycksstatistik kommer inom kort att skickas till alla ordförande.  

SMC Sport blir ett eget varumärke.  

Råd & Riktlinjer v. 3 är numera certifierat av tyska organet DVR – stor utbildningsinsats av våra                 

funktionärer krävs för att vi skall köra vidare vår kursverksamhet. MCT delar upp             

funktionärsgruppen så att utbildning kan ske vid flera tillfällen då maxantal är 20/tillfälle. 
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Rapport från MCT-mötet 

”SMC School”-verksamheten är numera certifierad, Råd och Riktlinjer v3 har godkänts av tyska             

DVR, kurvkurs-verksamheten är först ut (grus och grundkurser kommer att certifieras även de). 

Alla aktiva instruktörer som skall jobba i skolverksamheten, måste utbildas & certifieras,            

Södermanland kör sina aktiva KNIX-funktionärer helgen 1-2/12. 

Största skillnaden mot vår tidigare verksamhet, är att en tydligare koppling mot trafiksituationer             

skall göras (varje övning skall ha en sådan). 

Rapport från Informatör/webbmaster-mötet 

Resekatalogen kommer ut tillsammans med nästa nummer av MC-Folket. 

I samband med att Petra sade upp sig, så har kansliet tagit kontakt med en PR-byrå, för att se över                    

vår grafiska profil. 

Även riktlinjer för hur vi jobbar i sociala medier ses över samtidigt. 

SMC-boken – info skall in senast 15/12. 

Det har varit kommunikationsproblem med vissa distrikt, standard för mail till Informatörer är             

numera informator@smcdistrikt.se. 

Genomgång av EPI-server, det är dags för en uppfräschning, riks webmaster har lagt förslag på en                

uppdatering. 

 

6. Funktionärsärenden 
Vi har ett första utbildningstillfälle gällande certfiering för våra aktiva knix-funktionärer           

inplanerad till den 1-2/12, Niklas Lundin (författare till R&R-dokumentet) kommer ned och kör             

den med oss  i samband med julbordet. 

 

7. Medlemsärenden 
Uppsidor med ett medlemskap i en SMC-ansluten klubb: 

Deltagare på Hoj-X genererar 100:- tillbaka i kickback till ansluten klubb. 

50:- rabatt på medlemskapet inom SMC. 

Lista över anslutna klubbar ses över, prioritering samt listning i den ordning vi anser att vi har                 

mest gemensam nytta av samarbete, efter det tar vi kontakt via ett likriktat ”säljbrev”, efter det tar                 

vi vidare kontakt om intresse finnes för utvecklat samarbete. Cecilia och Jerry tittar på detta. 

Automobilhistoriska sällskapet har en årlig träff i Nyköping, Björn Koefoed vill göra något här. 

MC-mässan 2019 – MCT sammankallar gänget, så vi är där samtidigt, och hittar på något i                

samband med detta. 

Motioner till riksårsmötet: 

Hotta upp webben – önskemål från webmaster Dennis Lindblom 

Portalen – funktioner för att ha vilande åtaganden saknas, och numera även om funktionären är               

certifierad eller inte. 

Fortsatt diskussion inom styrelsen som arbetar fram en gemensam lista som vi skickar till riks               

inför riksårsmötet. 

Våra SMC-anslutna klubbar har fått info mailledes angående att information till SMC-boken skall             

skickas in senast 15/12. 

 

mailto:informator@smcdistrikt.se
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8. Informationsärenden 
 

9. Media 
Webbsida/Facebook/forum 

Protokoll från tidigare möten ska upp på webben, Dennis kolla upp om något saknas. 

Distriktsspalten i MC-Folket 

Nästa spalt, nr 1, 2019, kommer ut i MC-Folket strax före jul. 

 

Övriga ärenden 

SMC riks arbetar med en medlemsshop för profilkläder. Profilkläder skall tas fram, vi börjar med               

en svart jacka som tas fram via Azzcon i Västerås. Ryggtryck enlig gällande grafisk profil (logga på                 

ryggen, distriktets namn på ena ärmen). Ej beslutat hur den skall finansieras än. 

 

10. Övriga frågor 
 

11. Nästa möte 
Nästa möte blir den 8 januari, kl. 18.00 

12. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. 

 
 

 

Vid pennan Ordförande, justeras 

 

 

Jerry von Hausswolff Cecilia von Hausswolff 


