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Protokoll Styrelsemöte 2019  Södermanland, 2019-02-12:2 
Plats: Gröndal 
Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Björn Koefoed, Jan Stegman, Erik Nilsson, Robin Ludvigsson, Andrea Hudatzky, Pelle 
Blomgren, Tomas Eriksson, Ulf Posse och Gunnar Friskopp. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll  godkändes. 

4. Ekonomi och budget 
       Trots ej budgeterade kostnader för R&R-kursen i december slutade årets resultat på drygt 26 kkr. 

5. Styrelseärenden 
Årsmötet den 10 mars 
Lokalen är bokad, avisering har skett via mail eftersom MC-Folket kommer ut först i slutet av mars. En 
blänkare har också lagts på hemsidan och ett evenemang har skapats på Facebook. Arbetet med 
handlingarna ska vara klart senast till nästa möte. 

AVA-dagen, 11 maj i Stockholm  
Gunnar kommer att vara där ,  möjligen Björn också. Cecilia har kontakt med AVA och håller de 
inblandade informerade. 

Knix 
Inget nytt att rapportera - alla datum är upplagda på bokningssidan. 

Grus   
Inget nytt att rapportera - alla datum är upplagda på bokningssidan. 

Touring  
Tuna Tourings turer ska läggas upp på vår sida så att det blir tydligt för våra medlemmar att 
samarbete finns och att de touring-aktiviteter som finns i distriktet är tillgängliga för alla. Första 
touring-tillfället är den 30 mars. 

6. Instruktörs- och Funktionärsärenden.      
HLR-kurs ska hållas för alla aktiva funktionärer då det var två år sedan sist. Kursen kommer att hållas 
av Capocoro, som tidigare. 

Cecilia påminner om presentationerna, det är fortfarande många i styrelsen som inte inkommit med 
bild och kort text. Detta ska vara Cecilia tillhanda senast en vecka efter årsmötet. 

7. Medlemsärenden 
Inget att rapportera. 

8. Informationsärenden 
Webb och distriktsspalt rullar på. 
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9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är  Tisdag 5 mars.   kl 18.00 på Gröndal. 
 

 
 

 

 

 

Björn Koefoed Cecilia von Hausswolff 
Sekreterare Ordförande 


