
 

Protokoll nr. 1 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-01-21 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Björn Koefoed, Gunnar Friskopp, Robin Ludvigsson, Erik Nilsson, Pelle Blomgren, Ulf 

Posse, Jan Stegmann och Regina Sjödin. 

 

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. Resultatet för 2019 blev bättre än budgeterat; 58               

159,51 kr mot budgeterat 23 500,00 kr. Budgeten för 2020 föreslås läggas på samma nivå som 2019;                 

23 500,00 kr, beroende på vad för verksamhet som kommer att planeras in. 

5. Styrelseärenden 
Distriktsårsmöte 2020 

Verksamhetsberättelsen är stort sett klar förutom revisionsberättelsen som kommer att vara klar i tid              

innan årsmötet. 

Valberedningens förslag till ny styrelse är klar, föreläsningen med Rickard Winblad är bokad, Gunnar              

bokar lokal hos någon av MC-handlarna i distriktet, annonsering på webben och i MC-Folket är klar.  

Mötet diskuterade den motion som inkommit (bilaga) från medlemmar. Motionen föreslår att            

årsmötet ska kunna besluta om annan distriktstillhörighet för de som har uppdrag. Cecilia har lyft               

frågan med Riksstyrelsen och SMCs Stadgegrupp då det är Riksstyrelsen som är ansvarig för              

distriktsindelningen. Vid sittande möte vet vi inte vad som kan komma att beslutas i frågan, men vi                 

måste ta upp motionen på årsmöte i någon form.  

Cecilia, som har kontakt med Riksstyrelsen ang. detta, uppdras hålla styrelsen informerad löpande.             

Hon ges också mandat att skriva ett yttrande om motionen, utifrån vad Riksstyrelsen beslutar, för att                

vi ska hinna i tid till årsmötet.  

6. Medlemsärenden  
Vi har kontaktats av Jörgen Wingstedt som är en av eldsjälarna bakom nya klubben Orange Riders, en                 

avknoppning av organisationen Orange Day MC. Klubben håller till i Strängnäs och ämnar bli              

SMC-klubb. Jörgen vill gärna komma och prata om klubben på ett av våra styrelsemöten. Mötet               

bifaller och uppdrar Cecilia att ha fortsatt dialog med Jörgen. 

 



 

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

skriva om tas gärna emot. Hon lägger upp texterna från distriktsspalten på Facebook också. 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor tog upp på mötet. 

9. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir konstituerande mötet efter årsmötet den 15 februari. Nästa möte efter det              

planeras bli tisdagen den 25 februari, kl. 18.00, på GTR Motorpark. 

 

 

 

 

Björn Koefoed Cecilia von Hausswolff 

Vice Sekreterare Ordförande 

 

 


