
 

 
Protokoll nr. 6 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-08-20 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

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

Nilsson, Regina Sjödin, Jan stegmann, 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 
Mycket god ekonomi enligt kassören, vi ligger ordentligt över budget och bör kunna räkna med ett fint                 

resultat för året.  

Mötet diskuterar en “kick back” för de funkisar som jobbat under året. Tidigare år har vi bjudit på                  

julbord och en liknande lösning är nog modellen även i år, det har alltid varit mycket uppskattat.  

Regina meddelar att hon ej är valbar för uppdrag nästa årsmöte, så valberedningen behöver söka ny                

kassör nu under hösten.  

5. Styrelseärenden 
Styrelsen har tagit ett antal beslut per capsulam under sommaren, dessa protokollförs härmed:             

Funkisdag på Sviestad 24/7, inköp av klubbjacka med tryck (samma modell som tidigare), funkisdag              

på GTR 15/8 samt tillägg av  fakturamodul i Fortnox. 

Mötet beslutar också att bevilja ordförande att själv besluta om inköp på upp till max 5 000 kr, utan                   

att behöva styrelsens godkännande. Detta för att snabbt kunna ta beslut om nödvändiga inköp utan               

att behöva vänta på styrelsemöte. Styrelsen ska dock alltid informeras om sådana inköp och för de fall                 

styrelsen skulle motsätta sig inköpet ska detta protokollföras. 

6. Verksamhetsärenden 
Enl MCT har distriktet haft en mycket bra säsong med fulla kurser och gott om funktionärer. Alla                 

kursplatser bokas och betalas i förskott, vilket har fungerat mycket bra och rutinen gör att               

inskrivningen går smidigt. Vi har sällan förfrågningar om att få kursavgiften åter, men i de fall någon                 

önskar det har vi varit generösa.  

Vi har fem aspiranter som vi skickar på examination i Västerås ni i helgen: Fredrik Ahonen, Johan                 

Olsén, Fredrik Beskow, Lars Johansson och Per Jönsson. Vidare berättar MCT att vi har nästa års                

sapirantkull klar redan nu. Vi har fått inte många nya funktionärer i år, varav flera vill utvecklas till                  

 



 

instruktörer på sikt. Vi kan nog se detta som ett tecken på framgång, att så många söker sig spontant                   

till distriktets funktionärskår.  

MCT meddelar också att vi har ett gäng funktionärer som ännu inte gått Råd & Riktlinjer-kursen.                

Detta är ett krav för att du ska anses vara klar, certifierad, instruktör så vi bör ordna ett kurstillfälle nu                    

under hösten. Mötet beslutar att vi, liksom tidigare, inte ska skilja på funkisar med olika uppdrag så                 

alla funktionärer som avser arbeta i verksamheten - oavsett roll - ska inbjudas att delta på kursen.                 

MCT och ordförande uppdras ordna med R&R-kurs. 

7. Medlemsärenden  
Inget att rapportera 

8      Media 
Cecilia meddelar att nästa spalt kommer att handla om ljud, då detta är högaktuellt ute i Europa nu. 

Mötet diskuterar också hur vi ska kunna stötta Mats i sin roll som fotograf. Kanske kan vi stötta med 

reklam för hans bilder? Cecilia ska skriva något om detta på Facebook, försöka uppmana fler till att 

faktiskt köpa Mats bilder. 

8. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte, tisdag  22  september 2020. 

 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

sekreterare Ordförande 

 

 


