
 

Protokoll nr. 7 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2019-08-27 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Tomas Eriksson, Gunnar Friskopp, Regina Sjödin, Pelle Blomgren (ersätter Björn 

Koefoed),  Erik Nilsson (ersätter Anna Runarsdotter), Jan Stegman (ersätter  Robin Ludvigsson). 

Även MCT, Jerry von Hausswolff närvarade på mötet. 

 

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 
Ordförande går igenom resultat och budget, ekonomin är fortsatt god. Vi har budgeterat för en liten vinst i                  

år, just nu ligger vi en bra bit över budget, men vi har kostnader för konferenshelgen och kickback till                   

funktionärer som kommer senare under året som ännu ej syns i resultatet. 

Vid mötet har vi ännu inte fått de slutliga siffrorna från SMC Östergötland, för storbanekursen på Sviestad. 

5. Styrelseärenden 
Storbanekurs på Sviestad 

MCT redogör för en lyckad helg med blev fler deltagare än prognosen förutspådde, trots dåligt väder. Vi har                  

beslutat att vi tar eventuella boendekostnader för våra funktionärer så att SMC Östergötland ej drabbas               

ekonomiskt av samarbetet med oss. 

Generellt var det en positiv aktivitet och bra träning för våra funktionärer inför framtida storbanekurser på                

Gröndal. 

Mälaren runt 

Vi körde en förenklad Prova-på-Knix som var mycket lyckad med avsevärt fler deltagare än vi vågat hoppas.                 

Totalt körde vi 12 fulla grupper om 10 deltagare, varav flera körde mer än en gång. Evenemanget tycks                  

också ha haft positiv utveckling på bokningen av kommande knix. 

Östra Aros, som stod för parkeringsvakterna, skötte inte sitt uppdrag något vidare och vi fick tyvärr en hel                  

del kritik för detta. 

Trafikskolebesök 

Jerry och Cecilia har gjort ett antal besök, både på Krekolas Trafikskola i Eskilstuna och på SE Trafikskola i                   

Katrineholm. Tyvärr delas inte värdebevis för medlemskap ut i önskvärd utsträckning så det kan vara en                

god idé att göra det i samband med besök. 

Hässlö trafikskola (Västerås) har uttryckt ett intresse av att bli besökta, de har främst intensivkurser med                

många elever från Stockholmsregionen. Då vi har många deltagare därifrån på våra kurser kan det vara                

 



 

intressant för oss att besöka även den trafikskolan även om den ligger utanför vårt distrikt, om än nära.                  

Cecilia har pratat med ordföranden i SMC Västmanland om detta och de lämnar med varm hand över till                  

vårt distrikt att kontakta Hässlö nästa säsong. 

Kick back till funktionärer 

Då vi har många drivna funktionärer som gör mycket för verksamheten utan att begära ersättning föreslås                

att anordna någon form av kick back likt förra året för de som arbetat för SMC Södermanland. Tanken är                   

t.ex. föreläsning, julbord och en övernattning. Ledarskap och kommunikation föreslås som relevanta            

ämnen för en eventuell föreläsning, speciellt för våra aspiranter då examinationen har tungt fokus på dessa                

områden. 

Styrelsen beslutar att främst premiera de som arbetat på distriktets egna aktiviteter samt att de som bjuds                 

in till ovan nämnda aktivitet ska vara distriktets egna funktionärer. Funktionärer från andra distrikt som               

jobbar hos oss mycket  kommer dock att belönas på annat sätt 

Konferenshelgen 

Mötet beslutar att de styrelsemedlemmar som vill gå får gå. Önskemål är att se till att vi har minst en                    

närvarande på Ordförandemötet och en på MCT-mötet. 

VERKSAMHETSOMRÅDEN : 

Knix - I stort sett fullbokade kurser hittills. Framgång med nya bokningsrutinen (förskottsbetalning). Det              

har kommunicerats ett önskemål om ökad eftertanke vid funktionärsbokning, främst att ta de poster som               

behövs och kommunicera avvikelser för att underlätta för resursplaneringen. Dels på funktionärsgruppen            

på Facebook men även mailledes till de som bokat sig för årets sista Knix. 

Stämpelkortet (4 för 3) tycks vara en succé, men utfallet skall utvärderas djupare när statistiken är                

sammanställd. 

Touring - Tomas meddelar att 43 turer har körts hittills och att det varit en positiv utveckling för Tuna                   

Touring med vårt samarbete. Några övningskörare har varit med och där har kanske lite extra SMC-reklam                

och körtips dykt upp. 

Grus - Inte mycket nytt. Önskemål om fler tillfällen finns men det handlar mycket om tid/ork för                 

resurserna.Grusgruppen ska diskutera möjligheterna. 

Dessutom ska en instruktörsgrupp sättas samman. För att dela upp MCT's ansvar beslutas att skapa en                

instruktörsgrupp. Där är tanken att några få erfarna funktionärer gemensamt tar ansvar för att bl.a. lägga                

upp en plan för aspiranter och hur vi rekryterar och introducerar nya. 

6. Medlemsärenden 
Cecilia meddelar att vi har tappat 79 medlemmar sedan förra året. Till nästa år behöver vi bli bättre på att 

promota medlemskap och inte bara våra aktiviteter. T.ex. ta mer betalt av icke-medlemmar. Detta kommer 

att tas upp på kommande styrelsemöte. 

7. Media 
Hemsidan har fått lite startsida med, ny text, nya bilder och den nya reklamfilmen. Filmen som gjorts av 

Filip Ehrenstråle visar Knix,  men det finns önskemål om material från alla våra aktiviteter (grus, touring, 

grundkurser) för att kunna göra mer reklam. Frågan tas upp längre fram för beslut och budget. 

Mats Sundström, “vår” fotograf, bedöms vara ett väldigt lyckat inslag för att hålla igång snacket efter kurs 

och sprida information om verksamheten. Han är en mycket värdefull resurs och räknas som funktionär, 

trots att han inte ens är medlem i SMC (eller kör motorcykel). 

 

 



 

8. Övriga frågor 
Vi har 3 nya instruktörer i år, Micke Nilsson som examinerades i början av sommaren samt Cecilia von                  

Hausswolff och Anders Olofsson som examinerades nu i helgen. 

Tomas lägger ett förslag på en våraktivitet för våra medlemmar: Föreläsning av Rickard Winblad om               

motivation och återhämtning. Tomas tar kontakten med Rickard och återkopplar till styrelsen.. 

Start 2 ride junior har varit lyckat, meddelar Tomas.. 

9. Nästa möte 
Tisdagen den 15 oktober,  kl. 18.00, Gröndal.   

 
 

 

 

 

Erik Nilsson Cecilia von Hausswolff 

Sekreterare Ordförande 

 

 


