
 

Protokoll nr. 8 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2019-10-15 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Tomas Eriksson, Regina Sjödin, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Kim Seppälä 

(ersätter Björn Koefoed), och  Erik Nilsson (ersätter Gunnar Friskopp). 

 

Besök av Peter Kronlund, från riksstyrelsens valberedning. Han berättar lite om sitt uppdrag inom SMC och 

varför valberedningen nu gör besök ute i distrikten. 

 

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

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

4. Ekonomi och budget 
Regina meddelar att ekonomin är fortsatt god. Vi har ännu inte fått de slutliga siffrorna från SMC Östergötland                  

avseende vår gemensamma storbanekurs, men enligt dem ska kursen ha gått +/- noll.  

Styrelsen beslutar att de funktionärer från andra distrikt, som jobbat mycket hos oss i sommar, ska få varsin                  

liten gåva som tack, eftersom de inte deltar på distriktets julbord. Cecilia uppdras köpa in gåva från lokal                  

MC-relaterad verksamhet. 

5. Styrelseärenden 
MCT har kollat runt med olika ställen som har julbord och vi får bäst deal hos Kungsörstorp så vi har en                     

preliminär bokning där. Vi planerar också en inspirationsdag i samband med julbordet, tidigare på dagen.  

Konferenshelgen är den 15-17 november och Cecilia åker för att delta på ordförandemötet och Jerry och Erik                 

åker för att delta på MCT-mötet. 

Linus, som är valberedare, går igenom styrelsestrukturen och tittar på vilka platser som är vakanta och vilka                 

som ska väljas om. Peller har meddelat ordförande via mail att han inte kommer att stå till förfogande för omval                    

till nästa år och på mötet tillfrågas ERik om han vill ta över som grusansvarig, vilket han accepterar. 

5a    SMC SCHOOL (knix, grus, touring) 
MCT har satt samman en School-grupp bestående av MCT, instruktör Erik Nilsson (MCT Grus), instruktör               

Micke Nilsson, instruktör Micke Orneklint och instruktör Robin Ludvigsson. Gruppens uppgift är att             

tillsammans diskutera utbildningsrelaterade frågor, handleda aspiranter samt besluta om vilka som ska gå till              

examination och liknande.  

Till Sin hjälp har de en anpassad “Loggbok för aspiranter” som utgår från den som tagits fram av Riks, men                    

anpassad efter distriktets verksamhet. Tanken är att aspiranten ska känna att det finns en “röd tråd” under                 

utbildningen till instruktör. 

 

 



 

6. Medlemsärenden  
Mötet diskuterar aktiviteter för medlemmar under vintern och en föreläsning med Rickard Vinblad föreslås.              

Tomas kontaktar honom om offert för en kvällsföreläsning. 

7. Media  
Cecilia försöker hålla liv i Facebook och hemsida under hösten vintern, förslag på ämnen att skriva om tas gärna                   

emot.  

8. Övriga frågor 
Cecilia berättar att en av distriktets ursprungliga eldsjälar, Ylva Hesse, gått bort nyligen. Cecilia åtar sig beställa                 

en fin krans från styrelsen till begravningen. 

9. Nästa möte 
Nästa möte är den 10 december kl. 18.00, på Gröndal. 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

Sekreterare Ordförande 

 

 


