
 

Protokoll nr. 4 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-04-08 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Gunnar Friskopp, Robin Ludvigsson, Erik Nilsson Jan Stegmann, Anna Runarsdotter, 

Kim Seppälä, Jerry von Hausswolff. Erik ersätter Regina, Kim ersätter Thomas, Janne ersätter Björn. 

 

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 
Ser fortsatt bra ut. 

5. Styrelseärenden 
Jörgen Wingstedt, Från Orange Riders MC, var inbjuden till mötet för att presentera sin organisation               

för styrelsen och prata om framtida samarbete. ORMC håller på att registrera sig som rikstäckande               

SMC-klubb. 

Mötet går igenom och färdigställer riskbedömningen avs. COVID-19 (se bilaga). Alla risker tar upp              

och diskuteras, handlingsplan tas fram. Tomas återkommer med riskbedömning avseende touringen.           

Den görs tillsammans med Tuna Touring. Samtliga dokument kommer att läggas ut på hemsidan i               

god tid innan säsongsstart. 

Linus ska ta fram förslag på konferenstelefon så att långväga kan delta i möte också.  

6. Verksamhetsärenden 
Mötet diskuterar funktionärsdagen på Gelleråsen den 23 maj och beslutar att varje deltagare ska              

betala 500:- själv och resten tar distriktet. När Södermanland tagit de platser som behövs ska               

resterande erbjudas till Västmanland i första hand och sedan till Dalarna och Östergötland. De får               

betala 900:-/deltagare.  Alla får ta med eget att äta och dricka.  

Resursgruppen tar fram strategi för hur årets kurser ska bedrivas utifrån riskbedömningen. Cecilia             

pratar med banägaren om vad som krävs för att allt ska fungera.  

7. Medlemsärenden  
Medlemsträffen ställs in till följd av Corona. Gunnar återkopplar till handlarna vi varit i kontakt med.  

 

 



 

8. Media  
Vi kommer att ifrågasättas avseende vårt beslut att bedriva verksamhet när nästan alla andra distrikt               

valt att ställa in. cecilia hanterar alla sådana frågor.  

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

10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir 26  maj. Kl. 18.00  gröndal. 

 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

sekreterare Ordförande 

 

 


