
 

Protokoll nr. 6 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2019-07-01 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter,  Andrea Hudatzky ( ersätter Björn Koefoed), 

Erik Nilsson ( ersätter Regina Sjödin),  Kim seppälä ( ersätter  Tomas Eriksson ) , Jan Stegman ( ersätter 

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 
Fortsatt god ekonomi, alla kurser hittills har gett ett plusresultat.  

5. Styrelseärenden 
Vi behöver öka antalet medlemmar i distriktet, i nuläget har vi samma pris för medlem som icke medlem på                   

Knix, vi beslutar att låta det vara så resten av säsongen, men till nästa år bör frågan tas upp igen. Vi behöver                      

motivera våra deltagare att bli medlemmar. 

Storbanekursen på Sviestad, tillsammans med SMC Östergötland, 8-11/8 har i dagsläget mycket få anmälda              

deltagare. Östergötland har meddelat att de inte kan ta en förlust utan att de i så fall ställer in. Vårt förslag                     

är att korta ner aktiviteten till 2 dagar, 10-11/8, att bara ha storbanekurs på lördagen och att använda                  

söndagen för funkisträning. Styrelsen tror att många funktionärer är beredda att betala upp till ca               

500:-/person för att få delta på en egen funkisdag. Förslaget kommer att delges SMC Östergötland och de                 

får återkomma efter beslut i sin styrelse. Frågan kan komma att diskuteras vidare i styrelsens               

Facebook-grupp. Cecilia återkommer om detta. 

Vi har tidigare alltid haft Knix dagen efter Mälaren runt, men då vi har knix både torsdagen innan och                   

torsdagen efter beslutas att inte ha någon aktivitet dagen efter MR. 

Vi har fått en fråga från SMC Riks om att hålla någon form av knix-aktivitet på banan under Mälaren Runt                    

den 17/8. Cecilia har meddelat att en ren knix blir svårt, men att om intresse från funkisarna finns att                   

hjälpa till så ska vi ha en enklare variant av “prova-på” för de besökare som är intresserade. Detta sker då i                     

samarbete med GTR Motorpark. 

På nästa knix-kurs, torsdagen den 11/7, har vi avsatt snabb grupp till “Bultens Vänner”, ett initiatiov från en                  

av våra instruktörer. Gruppen blev snabbt fullbokad och vi ser fram mot att testa en special-grupp. Det är                  

dock inte optimalt att ha specialgrupper på vardagsknix då det bara blir två grupper kvar att fördela övriga                  

deltagare på, och det finns stor risk för att dessa grupper spretar vad gäller kunskap och hastighet. 

Vi har förmånen att ha ganska gott om funkisar i distriktet, vi har flera nya för denna säsong. Viktigt att vi                     

skapar rutiner för tidigt bokning av funkisar då vi sett att vi ibland har för många, Vissa bokar in sig sent                     

eller bokar sig inte alls men dyker upp ändå. Det blir då svårt att skapa utrymme för att alla få köra, då det                       

snabbt blir trångt på banan. Styrelsen beslutar att vi ska sätta begränsningar i bokningssystemet så att man                 

 

 



 

inte kan boka sig som funkis senare än tre dagar innan kurs, eller att MCT låset bokningen när                  

bemanningen är fastställd. Vi är överens om att de funkisar som bokat sig i tid ska ha företräde för                   

egenträning. Nya funktionärer behöver gruppens stöd att hitta sin plats och förstå vår kultur. Nya               

aspiranter uppmanas läsa Råd och Riktlinjer. Vi har i dagslägen en aspirant som planeras in för                

examination i augusti. Ytterligare en aspirant har genomgått examination nu i juni. 

VERKSAMHETSOMRÅDEN : 

Knix - fortlöper som planerat. 

Touring - Nationaldagstouringen blev lyckad, i övrigt fortsätter samarbetet med Tuna Touring MC som har               

hand om vår touringverksamhet. 

Grus - i de utskickade kundenkäterna har vi fått kritik för att kurserna var längre än planerat, men också                   

för att kurserna var för korta. Vissa deltagare har velat ha mer körning och förre övningar, förra årets                  

deltagare tyckte tvärtom. Några deltagare tyckte att steg 2 var för lätt, trots att de flesta inte klarade vissa                   

övningar. Någon vill ha mer offroad-körning. Vi kan bara konstatera att det är mycket svårt att på bara två                   

kurser göra alla deltagare nöjda.  

Grusgruppen behöver också stärkas upp med nya instruktörer, mötet föreslår att vi ska bjuda in tre nya                 

aspiranter att bli grusinstruktörer nästa år.  

6. Media 
Hemsida/Facebook: Cecilia och Dennis samarbetar kring hemsidan. Facebook rullar på fint, vi är mycket 

aktiva där och nya följare trillar in hela tiden.  

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

8. Nästa möte 
Tisdagen den 27/8,  kl. 18.00, Gröndal.   

 
 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

Sekreterare Ordförande 

 

 


