
 

Protokoll nr. 5 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2019-05-13 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Kim seppälä, Linus Andersson, Regina Sjödin, 

Jan Stegmann, Kim Seppälä (ersätter Björn Kofoed) Jan Stegman (ersätter Tomas Eriksson ) 

 

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 
Ser bra ut, enl. Regina. 195 000 kr på kontot. Resultat plus 119 000 kr. Stor fördel med förbokning KNIX,                    

enl. cecilia. Nöjda deltagare.  Ny kortläsare har cecilia inhandlat. 

5. Styrelseärenden 
Cecilia rapporterar kort från ordförandemötet i Tällberg och meddelat att sammanslagning av            

bokningssystem inte blir av efter att distrikten motsatt sig detta. Det innebär att vi fortsätter med separata                 

system för grundkurs/storbanekurs. 

Tidigare per capsulam-beslut tas till protokollet: 2 för 1 ska gälla elev/handledare som kör Knix hos oss                 

denna säsong. 

Cecilia har ordnat en del tryckmaterial: en informationsfolder som delas ut till alla som deltagit på kurs,                 

nya “gatupratare” med information och som hänvisningsskyltar. Dessa finns i kontainern och ska användas              

vid varje Knix-tillfälle.  

AVA Roadshow där SMC Södermanland var representerade var en succé. Många kom och ville prata och                

även där delades ett stort antal info-foldrar ut.  

Verksamhets områden 
Avrostningen gick mycket bra tack vare många och erfarna funktionärer.Snart drar vi igång med Knix och                

enligt tidigare beslut ska vi eftersträva förbokning och förbetalning så långt det är möjligt. 

6. Medlemsärenden 
Cecilia berättar om samarbetet med två av distriktets trafikskolor - Krekolas Trafikskola i Eskilstuna samt               

SE Trafikskola i Katrineholm. SE Trafikskola undrade om det fanns något speciellt erbjudande till              

dem/deras elever. Styrelsen beslutar att eleverna på de trafikskolor som vi får besöka i samband med                

riskettan ska få värdecheckar med rabatt. Elever på STR-anslutna skolor har redan SMC-medlemskap             

första året, utan kostnad.  

7. Media 
Hemsida/Facebook: Cecilia och Dennis uppdaterar hemsidan så att den känns lite roligare. Facebook rullar 

på fint, vi är mycket aktiva där och nya följare trillar in hela tiden.  

 

 



 

 

 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

9. Nästa möte 
Måndag den 1  juli, kl. 18.00. 

 

 
 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

Sekreterare Ordförande 

 

 


