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Protokoll 
Styrelsemöte 2019:1 SMC Södermanland, 2019-01-08 

Plats: GTR Motorpark, “gokarthuset” 

Tid: 18.00 

Närvarande 
Cecilia von Hausswolff, ordf. 

Robin Ludvigsson, vice ordf.  

Björn Koefoed, vice sekr. 

Jerry von Hausswolff, MCT 

Kim Seppälä, suppleant  

Pelle Blomgren, suppleant + grusansv 

Anna Runarsdotter, sekr. 

Gunnar Friskopp, ord. ledamot 

Andrea Hudatzky, suppleant 

 

Frånvarande 
Dennis Lindblom, suppleant + webmaster 

Eriks Nilsson, suppleant 

Tomas Eriksson, ord. ledamot 

 

Jan Stegman, suppleant 

Erik Persson, vägspanare 

Ulf Posse, kassör 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Pelle Blomgren ersätter ledamot Tomas             

Eriksson och Kim Seppälä ersätter ledamot Ulf Posse. 

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, men att det eventuellt kan tillkomma             

utbildningskostnader framgent, beroende på beslut från Riks (se punkt 6).  

5. Styrelseärenden 
5.1 Årsmöte 

Gunnar åtar sig att finna lämplig lokal och att ta in offert. Mötet föreslås hållas tidigt i mars. Eftersom nästa                    

distriksspalt utkommer i slutet av mars kan det bli aktuellt att skicka kallelse via mail istället för i                  

MC-Folket. 

Cecilia kollar med Bjucken vad som gäller när distriktet saknar valberedning.  

5.2 Distriktsbilagan i MC-Folket 

Cecilia tar fram förslag på inlaga, denna diskuteras i styrelsen via mail. 

Vidare meddelar ordföranden att samarbetet med Västmanland kommer att tas upp igen, nu när de byter ut                 

delar av sin styrelse.  

 

5.3 Verksamhetsområden 

School 

Planerade datum:   5/5 Funkis dag, 12/5 Avrostning, Knix: Vissa söndagar samt vissa torsdagskvällar, 26/5, 

13/6,  27/6,  11/7,  28/7,  (8/8) , 22/8,  8/9. Dessutom storbanekurs på sviestad med SMC ÖStergötland den 

8-11/8. Vi har också ambitionen att få till minst en Tjej-Knix samt kanske en Custom-Knix på landsväg. 

Gruskurser inplanerade 18/5 samt ⅙. 

Touring, med hjälp av Tuna Touring (Tomas) den 6/6. 
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6. Funktionärsärenden 
Vi ska erbjuda klubbtröjor till reducerat pris, enligt per capsulam-beslut i början av januari. Jackan kostar                

555:- och distriktet står för 300:-, resten betalar funktionären själv. De som vill ha tröja bokar via länk på                   

Facebook, i funkisgruppen.  

Cecilia har varit i kontakt med Krekolas Trafikskola ang. Start2Ride med och intresse finns kring ett                

samarbete om detta. Ny kontakt tas längre fram. 

Cecilia vill presentera alla funktionärer/instruktörer på Facebook då hon tror att det vore trevligt för               

medlemmar att se vilka som jobbar i verksamheten.  

Jerry berättar att en funktionärskonferens är inplanerad (av Riks), den 9-10/3, På Stockholm Waterfront.              

Kostnaden för distriktet är 1 500:-/deltagare, vilket blir väldigt dyrt om alla ska åka, vilket Riks uppmanar                 

till. Cecilia har en dialog med andra distriktsordförande om detta - fler är fundersamma till om kostnaden                 

ryms i budgeten.  

7. Medlemsärenden 
Vi ska fortsätta mäta kundnöjdheten, när så är möjligt. 

Cecilia har initierat kontakt med trafikskolorna i länet och tanken är att vi ska besöka dem för att prata om                    

SMC och vår verksamhet i samband med Riskettan.  

Cecilia har kontaktat klubbarna i distriktet, om att få komma och prata med deras styrelser om ett utökat                  

samarbete - få har svarat... 

8. Informationsärenden 
8.1 Webbsida/Facebook/forum 

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

8.2 Distriktsspalten i MC-Folket 

Nästa spalt, nr 3, 2019, kommer ut i MC-Folket under vecka 13. 

9. Övriga frågor 
Mötet diskuterar hur vi ska hantera kursanmälan och betalning. Vi vill att så många som möjligt ska anmäla                  

sig OCH betala så tidigt som möjligt, för att förenkla vid inskrivning. MCT och Ordförande tar fram förslag                  

till beslut som får tas per capsulam via Facebook-gruppen/mail. 

10. Nästa möte 
Nästa möte blir den 12 februari, kl. 18.00 

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

 
 

 

Vid pennan Ordförande, justeras 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 


