
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 5, 5 APRIL 2011 

Plats: Hemma hos Hans Säfström, Björnlunda 
Tid 18.00–21.00 

1. Mötets öppnande 
  Mötet öppnades av Göran Ekman. 

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

1.2. Närvarande suppleanter och valberedning 
Hans Säfström, Joakim Andersson, Peter Domeij, Mikael Eriksson, Johan 
Öfverbäck,. 

1.3. Ej närvarande 
 Owe Granqvist, Vera Westerlund, Kristoffer Anderberg, Johan Lepik, 
Erik Nilsson. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes.  

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

 Protokoll från styrelsemöte nr.3, 2011-01-19 skrevs på. Protokoll från 
styrelsemöte nr. 4, 2011-02-14 godkändes och skrevs på 

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

  Kassören redovisade utfall mot budget. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Knix-boken. 

 Jan Paulsen har inte fått något underlag för godkännande av Knix-
boken. 

5.2. Vägspanare för Södermanland 
Det finns två begrepp inom detta område:  
Vägspanare, som jobbar inom SMC:s intresseområde. De tar kontakt med 
kundtjänst på Trafikverket.  
Vägrapportör, som har en kod och möjlighet att anmäla direkt till en 
larmcentral.  
Tobbe som är vår vägrapportör, är insatt i skillnaden mellan dessa 
funktioner. 

5.3. Inköp av banderoller 
Jan Paulsen träffade någon på klubbesöket, som håller på att köpa in 
banderoller åt Guldvingeklubben. De hade möjlighet att hjälpa oss med 
detta. Janne kollar priser med honom och får underlag för tryck av 
Göran. 

 



 
5.4. Rapport från ordförandemötet 

  Dennis som deltog i mötet har skrivit en rapport och redogjorde för 
innehållet i den. 

5.5. Spanien 18 sep - 2 oktober 2011 
Planeringsveckan i Spanien skrinläggs. 
 

Riksårsmöte 2011 i Sörmland 
5.6. Avstämning  

De hittills föreslagna aktiviteterna gicks igenom och fler förslag på 
aktiviteter, som kan anordnas, kom upp. 

Hasse har bokningsbekräftelse för touringturen till Nyköpings Slott 
för 30 pers. Om fler anmäler sig , får vi hantera detta efterhand. 

Den förhandsbokning, som deltagare lämnar på hemsidan, är bara en för 
oss vägledande intresseanmälan. 

5.7. Webbsida föranmälan till riksårsmötets aktiviteter 
Göran har inte fått in tillräckligt med bilder till webbsidan för 
årsmötet. 
 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. Instruktörsvästar 

Det går fortfarande att anmäla att man vill ha en instruktörsväst. 
Distriktet betalar västarna, men vill man ha sitt nickname tryckt, så 
betalar var och en kostnaden för det. Janne skickar ut påminnelse om 
att beställa sin väst. 

6.2. HLR/LABC-utbildning 
Blir på Vilsta Sporthotell och samma föreläsare som förra året. Även 
hjälmavtagning kommer att övas. 

6.3. Mentorer 
En enda har anmält intresse att få en mentor: Dennis Lindblom och han 
har fått Jan Paulsen som mentor. Janne P. skickar ut påminnelse om 
möjlighet till mentorskap. 

6.4. Instruktörsanmälan Gröndal 
Göran har iordningsställt instruktörsanmälan. 
 

6.5. Deltagardatabas Gröndal 
Göran har iordningsställt deltagardatabas. 



 

7. Kurser 
7.1. Grundkurs Malmby 

Ingen fanns på plats för att rapportera. 

7.2. Knix. 
TL-utbildning för Södermanlands och Västmanlands aspiranter till 
träningsledare på Gröndal hålls i Gröndals cafeteria den 9 april 
kl.10.00-12.00 
 Därefter kl 13.00 och framåt under dagen, hålls 
resurs/funktionärsutbildning i samma lokal. 
 

8. Aktiviteter 
8.1. Fikaträff. 

Bengt rapporterade: ca 40-50 personer var närvarande. Ett mycket 
lyckat arrangemang. 

8.2. Grus 
Micke har varit i kontakt med Sme-Johan och de kommer att hålla en 
kurs tillsammans den 21 maj där våra killar är med och lär sig 
upplägget av Sme-Johan. Den 2 juni anordnas grus för alla. 

Göran kollar datum med Sme-Johan och BMW MC Klubben, om vi kan 
annonsera om deras Sörmlands-grusturer i vårt utskick i MC-folket. 

8.3. MC-kortege Eskilstuna 7 maj. 
Bengt och Dennis tar hand om arrangemanget. 
 

8.4. Historic touring 
Den historiska touringen den 22 maj har bara sex anmälda hittills men 
kommer att annonseras i utskicket med nästa nummer  av MC Folket. 
 

9. Medlemsärenden 
Mickes flickväns körskollärare, är intresserad av att jobba som 
instruktör. Han bjuds in till funktionärsträffen den 9 april på 
Gröndal. 

10. Klubbärenden 
10.1. Rapport från besök i Flen 

Jan P och Dennis lämnade en rapport. Det var ca 17 st hojåkare på 
plats. De tyckte det var intressant att höra om SMC:s arbete. De var 
intresserade av att delta på klubb-knix på Gröndal och återkommer till 
Dennis. 

11. Informationsärenden 
11.1. Webbsidan 

  Applåd till Dennis för det fina arbete han lägger ner på hemsidan. 

11.2. Länsspalten 
Ylva har skickat länsspalt på remiss och sedan skickat den till MC 
Folket.  



 
11.3. Bilaga till MC-folket 

Göran visar annonsbladet över våra aktiviteter. Mötet kom med flera 
synpunkter bl.a att aktiviteterna ska presenteras i tidsordning som en 
kalender. Göran gör ett sista utkast och skickar till tryck i morgon. 

11.4. Docs – bättre ordning 
Göran m fl tycker att det är svårt att hålla ordning på våra dokument 
i programmet Google docs. Göran och Peter tittar på alternativ för att 
hålla ordning på våra dokument. 
 

12. Aktivitetslista 
Aktivitetslistan stämdes av och mycket kunde strykas. 

 

13. Övriga frågor 
Hasse redogjorde för touringledare på Södermanlands/E lite bättre Mc:s 
touringar. Som utbildningsgrund för dessa, erbjuder vi dem att delta på 
Malmby, utan att betala avgift. 

Bengt redogjorde för fritidspolitikern Unos förslag, att han skulle 
vilja bjuda in politiker till Gröndal för att prova att köra motorcykel 
där. Mötet enades om, att de som ska köra ska ha egen motorcykel. Vi 
tillhandahåller inte motorcyklar för utlåning. Däremot kan de som inte 
kör själva få skjuts runt för att prova på. Vi håller då med 
medåkarkläder. 

Johan Ö. vill börja hitta fler styrelsemedlemmar och mötet diskuterade 
olika möjligheter till detta. T ex att gå runt på Gröndal och värva 
folk. 

Ylva tog upp att vi köpt blommor till Jörgens begravning och mötet 
beslutade att i efterhand godkänna detta. 

Vi ska vara mer alerta nästa år och komma med bidrag till SMC boken. 

14. Nästa möte 
Onsdag 11/5 2011 kl 18.00 hos Yllevads i Trångsund. 

15. Avslut 
Ordförande avslutar mötet 21.00. 

 

 

Justeras       Justeras 

 

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

Göran Ekman 

Ordförande 


