
 

 
Protokoll nr. 5 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-06-14 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Jerry von Hausswolff, Anna Runarsdotter, Robin Ludvigsson, Andrea Hudatzky, Gunnar 

Friskopp, Erik Nilsson (ersätter Tomas Eriksson) samt Kim Seppälä (ersätter Björn Koefoed). 

 

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, kurserna är fulla. 

5. Styrelseärenden 
Styrelsen beslutar om antal deltagare per kurstillfälle: på vardagar har vi 3 grupper à 12 deltagare                

precis som tidigare, men under Corona-restriktioner beslutar vi att ha samma antal även på söndagar.               

Detta kan komma att ändras längre fram om direktiv från Riks och/eller myndigheter ändras. 

Styrelsen beslutar också om att egna funktionärer (medlemmar i SMC Södermanland) ska ha             

företräde till både kursverksamhet och funktionärsaktiviteter. Detta eftersom vi måste begränsa           

antalet närvarande på grund av COVID-19. I de fall där utrymme finns att ta med externa                

funktionärer ska de som arbetat aktivt i distriktet under 2019 prioriteras.  

Den medlemsträff vi planerat för sommaren beslutas skjutas upp till 2021. Gunnar informerar             

berörda handlare. 

6. Verksamhetsärenden 
Funktionärsdagen på Gelleråsen i maj var en succé, trots det trista vädret. Vi planerar en ny                

funktionärsdag, med samma upplägg, på Sviestad den 21 juni. MCT samordnar med SMC             

Östergötland eftersom vi lånar deras bana. 

Vi ska köra en Knix Plus för medlemmar i Facebook-gruppen “Bultens vänner” nu i juni. Vi ska också                  

köra en Klubb-Knix för Tuna Touring MC och troligen en för BMW-klubben i augusti.  

 



 

7. Medlemsärenden  
Stämpelkorten är av stort intresse för deltagarna, de flesta vill ha kort och de använder dem för att                  

samla stämplar.  

Cecilia ska ta fram lite mer material till Gunnar som gärna besöker de sörmländska handlarna och då                 

vill ha något att lämna efter sig. Hon ska också beställa lite tryckmaterial från Marknadsportalen. 

8      Media 
Eventuellt kan vi få en liten film som spelades in på en av gruskurserna. Erik håller i detta. 

8. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir i augusti, ordförande kallar till detta. 

 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

sekreterare Ordförande 

 

 


