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Närvarande: Fredrik Engberg, Sven Söderman, Christer Pettersson, Lars Hedlund, Peter Alvin, Lars Wingemark,
Janne   Borgeroth, Jimmy Århage

Frånvarande: Katarina Sundevall

Protokoll vid  styrelsemöte SMC Södermanland
 2007-01-14

§ 1   Mötets öppnande, Fredrik hälsade alla välkomna.

§ 2   Till justeringsmän valdes Chrille & Lasse H 
          
§ 3   Dagordningen godkändes
        
§ 4   Föregående protokoll gicks igenom utan tillägg.

§ 5  Avrapportering ansvarsområde:
       Touring: Arbetar för fullt med planering/anordning av olika ”turer” i
sommar. Inga bestämda datum ännu. Dock flera fräcka förslag på resmål
presenterades.
        Custom: Håller på att boka in den nyaste BKK med custom, vid 2 tillfällen i
sommar. Väntar klartecken från banan(Valla) på två prel.datum.  
        Grus: Fredde har anordnat gruskurs 2/6 som kommer att gå i
Sörmlandsskogarna 20-25 mil med mat. 
         SH: Klartecken från styrelsen gällande bokning på Sviesta 22/7. Lasse
återkopplar till banan för att få datum bekräftat då deras ”racekalender” ej är
färdig. Bokningarna kommer att ske via Riks. Övrigt så har samarbete inletts med
andra län för att kunna hjälpas åt att arrangera fler bandagar/kurser. Både BKK
samt rena SH kurser.
         Klubbkontakt: Mail har gått ut till klubbarna samt ”SMC on tour” kommer
att ske under första kvartalet då vi kommer att besöka de olika klubbarna.
SMC kommer även att medverka vid ”veteranmarknaden” i Strängnäs.
Vid en klubbaktivitet kan klubbarna söka ”bidrag” från SMC Södermanland.
Ansökan görs till styrelsen i December månad inför kommande års aktiviteter.

Intruktörsansvarig: Instruktörskåren kommer att ses över, och behov av fler
intruktörer finns. Intresseanmälan för utbildning görs till styrelsen som sedan
genomför  en uttagning av ”aspiranterna”. Därefter sker utbildningen.

Trafiksäkerhet: Ny ”MCT-are” är Jimmy Århage då  Fredrik behöver
frigöra mer tid till de andra  uppdragen. Jimmy är bokad på en MCT-kurs via Riks.
Övrigt så har en del ”poliskontakter” knutits och vi får se framöver hur vi kan
utveckla samarbetet. 

  



SÖDERMANLAND
Sveriges MotorCyklister
http://www.svc.se/sodermanland

§ 6  Deadline info, manusstopp

§ 7  Webmaster har ordet
        Lars berättade att det finns möjlighet att köpa reklamplats på hemsidan. Priset

är 2500.-/år. Vid intresse skall Lars kontaktas. Övrigt så har diskussionerna på
forumet mattats något. Lars kommer även att ta bort de äldsta/inaktuella trådar
som finns där idag.

§ 8  Behandling av ärenden som  framlagts av länsorganisationernas
medlemmar, samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen.

• Åke I Strängnäs önskar ”info om bostadsortern”på  
styresemedlemmarna utlagd på hemsidan.

Detta kommer Lars W att lägga ut på hemsidan,  då det är en bra ide. 

§ 9   Övriga frågor
        Nyttjande av bokning via SMC Riks ”22/7”
        Kursanmälan SMC Riks

CSS utbildning
        Hoj X

§ 10  Klubbade beslut
• SH avd. får beviljat att boka Sviesta för SH utb.
• Jimmy Århage utses till ny MCT
• Beslut om medverkan på ”Veteranmarknaden”
• Policy: Ansökan om bidrag skall vara styrelen tillhanda senast

decembermånad inför kommande års klubbaktiviteter.
• Utbildning för styrelsen i de olika rollerna bokas via Riks.
• Sponsorreklam kan säljas på hemsidan för 2500.-/år
• Utbildning av nya instruktörer kan endast ske efter

uttagning/godkännande av styrelsen.
• Nästa styrelsemöte 18/3-07 

§ 11  Mötets avslutande 
         Fredrik tackade alla närvarande.

Justeras

                     --------------------------- -------------------------------
Christer Pettersson Lars Hedlund
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