
 

Protokoll Styrelsemöte nr 3, 19 januari 2011 

Plats: Yllevads residens, Trångsund 
Tid 18.00–22.00 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Göran Ekman. 

1.1. Närvarande 
Göran Ekman, Ylva Hesse, Bengt Allevad, Jan Paulsen, Dennis Lindblom.	  

1.2. Närvarande suppleanter och valberedning 
Johan Öfverbäck, Hans Säfström, Kristoffer Anderberg, Erik Nilsson, 
Joakim Andersson, Johan Lepik, Peter Domeij. 

1.3. Ej närvarande 
Owe Granqvist, Mikael Eriksson, Jörgen Larsson, Vera Westerlund. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes. En övrig fråga anmäldes 

3. Föregående protokoll	  
3.1. Beslut om godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte nr.2, 2010-12-29 godkändes och skrevs på. 

4. Ekonomi och Budget 
4.1. Genomgång av BR & RR 

Ylva rapporterar att inget finns att rapportera men påminner närvarande 
att skicka in sina reseräkningar. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Val av ny MCT. 

Nuvarande MCT Owe Granqvist har anmält tidsbrist och kan därför inte 
fortsätta som MCT.  
Mötet väljer Jan Paulsen som ny MCT, att efterträda Owe Granqvist. 

5.2. Arbetsgrupper 
Det uppmärksammades, att arbetsgruppen ”Grusgruppen” inte kommit med i 
protokollet från det styrelsemöte, då arbetsgrupperna utsågs. 
För fullständighetens skull upprepas därför gällande arbetsgrupper. 
 
Webbgrupp: Dennis Lindblom, Peter Domeij 
Forumsinformatör: Mikael Eriksson, Erik Nilsson 
Grundkurser: Johan Lepik, Kristofer Anderberg 
Internutbildning: Ove Granqvist, Göran Ekman 
Touring: Hasse, Toivo i E´lite bättre Mc 
Fikaträffar: Hasse & Co, Bengt Allevad 
Klubbansvarig (kontakt med klubbar): Dennis Lindblom  
Grus: Mikael Eriksson, Erik Nilsson, Johan Lepik 
Knix: Jan Paulsen, Mikael Eriksson, Bengt Allevad   



 
 

5.3. Policy för kränkande särbehandling 
Skrivelsen från SMC Riks styrelse gicks igenom. 

5.4. Jämställdhetsplan för SMC 
Skrivelsen från SMC:s generalsekreterare gicks igenom 

5.5. Knixboken 
I samråd med SMC-Västmanland lämnar Knixgruppen uppgifter till boken 
innan 1 februari och beställer erforderligt antal exemplar innan 
1 mars. Vi räknar med 300 st. exemplar. 
Samråd sker med Västmanland. 
Priset för deltagare på Gröndal-Knix togs upp och anteckningar från 
möte med SMC-Västmanland säger 250:- för SMC-medlem och 350:- för icke 
medlem. 
Mötet föreslog att SMC-medlemskap kan tecknas på plats på Gröndal för 
400:- och berättigar till gratis körning den dagen.  
Detta skall dock förankras hos SMC-Västmanland. 
Mötet föreslog en förbokningsavgift på 100:-, som är förverkad om 
deltagaren uteblir.  
Också detta skall förankras hos SMC-Västmanland. 

6. Riksårsmöte 2011 i Sörmland 
6.1. Avstämning och info om planering 

Bengt redogör för läget just nu: 
Vilsta-Göran har fått muntligt besked att vi bokar Vilsta. 
Ylva skall skriva ihop en formell beställning med årsmötes-detaljer dag 
för dag och skicka till Vilsta-Göran. 
Fredags- och lördags-underhållare är kontaktade och inbokade. 
Annika Andersson, SMC-Riks, kommer att besöka Vilsta 26/1 tillsammans 
med Bengt. 
Göran visar förslag på annonsbild. Bilden visar Maria Nordqvist med hoj 
i “grodperspektiv”. 
Webbsida med Riksårsmötesaktiviteterna skall tas fram snarast för 
möjlighet att boka förhandsintresse. 

7. Instruktörs- och resursärenden 
7.1. Avstämning funktionärer 

Göran tar fram en ny aktuell funktionärslista när alla svar kommit in. 
Styrelsen, som till samtliga närvarade på mötet också är funktionärer, 
stämde av sin status på funktionärslistan. 

7.2. Lerdarskapsutbildning 
Till Funktionärsutbildning vid Scandic Järva Krog 12 febr. som 
Sthlm/Uppsala arrangerar, är från Södermanlands funktionärskår 10 st 
hittils anmälda. 

7.3. HLR/LABC-utbildning 
Janne redogör för hur vi kan få hjälp från hans arbete med HLR/LABC.  
Tre datum är aktuella: 2 april, 9 april och 26 maj.  
Inget beslut tas om vilken dag vi väljer. 



 

8. Kurser 
8.1. Grundkurs Malmby 

Grundkursen bestämdes till 30 april. 
Avgiften bestämdes till 100:-/deltagare. 
Göran föreslår ett deltagartak på 100 stycken. 
”Listpriset” på banhyran är högt och mötet vill ha ett maxpris på 
5000:-. 
Göran ser till att älgvagnen kommer till Malmby. 

8.2. Knix. 
Tidigare lagda kördatum skall ligga kvar. Kollisioner uppstår hur vi än 
lägger körtillfällena. 
SMC-Västmanaland tror sig kunna utbilda upp till tre st. träningsledare 
för liten motorbana. 
Göran anpassar Tuvishandboken till ”Gröndalhandboken”.  
Klubbreservation av Gröndal är föreslaget till 19 juni. 
Vår knixgrupp skall ha möte med Västmanlands motsvarighet innan 
januaris utgång. 
Västfrågan sköts av knixgruppen istället för av Owe. Västar köps via 
Patrik på Riks och om möjligt skall sponsring ordnas. 
Dennis har en möjlighet att ordna sponsring från Sulas och träffar dem 
igen under mässdagarna. 
Mötet ser en tveksamhet i att dela västar med ett annat distrikt och 
Peter föreslår, att om vi inte får någon sponsring utan måste betala 
hela västpaketet själva kan vi fråga om Västmanland vill betala 10:- / 
deltagare och körtillfälle för västarna.  
Se också punkt 5.5 Knixboken 

9. Aktiviteter 
9.1. FIM-rallyt 

Uno Carlsson, Eskilstuna, är informerad och försöker pejla intresset 
bland långtouring åkare. 

9.2. Fikaträff 
Hasse och Bengt informerade om kommande fikaträff den 6 mars på Vilsta 
Sporthotell. 
Beslut togs om annonsering i länspressen 

10. Medlemsärenden 
Ted Åström, som anordnar touringutflykter till historiska mål, har 
skrivit till distriktet och erbjudit sina tjänster helt gratis förutom 
reseersättning. 
Hasse jobbar vidare på detta och vi beslöt att ha en sådan touring på 
våren och på Jannes förslag tillkom också en touring under 
Riksårsmötet, om vårtouringen visar sig bra. 

11. Klubbärenden 
Klubbmöte i Katrinehom den 26/1 på Katrineholms MCK. 
Göran och Dennis är ansvariga. 



 
 

12. Informationsärenden 
12.1. Webbsidan 

Peter räknar nu med att träda in tillsammans med Dennis och hantera 
Webbsidan. 

12.2. Länsspalten 
Rullar på och sköts av Ylva med viss assistans av Bengt. 

12.3. Bilaga till MC-folket 
Göran rapporterar att annonsbladet över våra aktiviteter kommer att gå 
ut med aprilnumret istället för vad som tidigare sagts, marsnumret. 

13. Aktivitetslista 
Aktivitetslistan stämdes av. 

14. Övriga frågor 
Göran informerar om våra mailgrupper. 
Det finns fyra st: styr@smcsodermanland.se, supp@smcsodermanland.se, 
valberedning@smcsodermanland.se och revisor@smcsodermanland.se. 
Träningsledare skall utbildas till Gröndal. 
Gröndalhandboken enl. punkt 8.2 Knix 
Hasse fick mötets godkännande, att ordna historieutflykt till Linköping 
i samarbete med Ted från Norrköping. 
Johan Öfverbäck vill utbilda sig till träningsledare.  

15. Nästa möte 
Måndag 14/2 2011 kl 18.00. Plats bestämdes inte. 

16. Avslut 
Ordförande avslutar mötet 21.00. 

 

 

 

 

Justeras       Justeras 

 

…………………………………       ……………………………..  
  

Göran Ekman 

Ordförande 


