
 

Protokoll nr. 9 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2019-12-10 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

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

Jerry von Hausswolff, Erik Nilsson, Gunnar Friskopp, Linus Andersson. 

 

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 klarat budgeten med god marginal och det är                 

positivt då vi kommer att ha kostnader för en funktionärskonferens nästa år. 

5. Styrelseärenden 
Konferenshelgen 15-17 november 2019 

Cecilia, Erik och Jerry deltog på del av konferenshelgen i november.  

Cecilia närvarade på ordförandemötet som avhandlade bl.a. riksårsmötet, som kommer att hållas            

under SMC weekend i Båstad den 15-17 maj, 2020.  

Erik och Jerry deltog på MCT-mötet där man diskuterade examinations-förfarandet och hur viktigt             

det är med rätt attityd och inställning hos framtida instruktörer. Råd & Riktlinjer-utbildningen är ett               

fortsatt krav för att bli instruktör och distrikten erhåller en liten subvention från Riks på kostnaderna                

för detta. 

Distriktsårsmöte 2020 

Mötet diskuterar kommande distriktsårsmöte som ska hållas mellan 15/2 v- 15/4 nästa år. Mötet              

beslutar att hålla mötet den 15 februari då vi också bokar in medlems-föreläsningen med Rickard               

Winblad. Kallelse med uppgift om datum och tid för årsmötet kommer att finnas i nästa nummer av                 

MC-Folket som släpps ganska precis fyra veckor innan mötet. Plats för mötet kommer att tillkännages               

på vår hemsida och på Facebook. 

Gunnar uppdras hitta lämplig plats för både möte och föreläsning och vi föreslår följande upplägg:               

Årsmöte kl. 14.00-15.00, fikapaus kl. 15.00-15.30, föreläsning kl. 15.30-17.00 (ungefärlig sluttid).           

Föreläsningen är gratis för medlemmar som också deltagit på årsmötet. Kostnader för föreläsning,             

lokal och fika tar distriktet. 

Valberedningen meddelar att förslag på ledamöter enligt stadgarna finns för varje position. Vi har två               

suppleanter som avslutar sina uppdrag i samband med årsmötet, men då vi haft fler suppleanter än                

 



 

vad stadgarna föreslår är det inte nödvändigt att ersätta dessa två. En av dem har dock även                 

uppdraget som webmaster och den vakansen fylls av Linus Andersson som erbjuder sig under mötet.  

6. Medlemsärenden  
Vi beslutar slå samman medlems-föreläsningen med Winblad med årsmötet (se ovan) den 15 februari              

på eftermiddagen.  

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

skriva om tas gärna emot. Hon har nyligen lagt en liten blänkare om att vi tar emot förslag på                   

personer med intresse att vara en del av styrelsen eller för andra uppdrag. 

8. Övriga frågor 
Cecilia berättar att hon lyft frågan med Riks om medlemskap i distrikt man inte bor i, men det är inte                    

helt enkelt att få någon smidig lösning på detta. Medlems-motion om detta kommer att tas upp på                 

årsmötet. 

9. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir på tisdagen den 21 januari 2020, kl. 18.00 på GTR Motorpark, Eskilstuna.               

Målet är att ha samtliga årsmöteshandlingar klara då.  

 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

Sekreterare Ordförande 

 

 


