
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2012-2, 23 november 2011 
Plats:  Yllevads, Blåklintsvägen 9B, 142 63  Trångsund 
Tid: 18.00–22.00 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl 18:10 av ordförande. 

1.1. Närvarande styrelsemedlemmar	  
Göran Ekman, Ylva Hesse, Jan Paulsen (via skype), Dennis Lindblom (via skype), Mikael 
Eriksson, Per Blomgren, Kristoffer Anderberg, Joakim Andersson, Pontus Persson. 

1.2. Övriga närvarande 
Erik LInzatti, Johan Öfverbeck, Bengt Allevad, Victor Lund 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

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

4. Ekonomi och Budget 
4.1. Kostnader 
Hur mycket pengar finns för olika ändamål? 

Det finns inte mer budgeterat för olika ändamål än det som är angivet i ”Budget för SMC 
Södermanland 2011/2012”. Alla utgifter utöver det måste tas från SMC Södermanlands kassa. 

4.2. Lämnas reseräkningar enligt reglerna? 
De har kommit in som de ska. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Önskemål från arbetsgrupper 
Göran informerade om att beslut gällande utgifter och pengar inte kan tas inom arbetsgrupperna. 
De besluten måste tas av styrelsen. 

5.2. Rapporter från AG-möten 
• Knix 

Det är 18 planerade tillfällen för närvarande varav de två första knixkörningarna kommer bli lite 
annorlunda då röd grupp kommer tas bort och ersättas med en ”prova på” grupp.  Priserna 
kommande år kommer bli: medlem 300:-, ej medlem 350:-, ej medlem men blir det i samband 
med kursen 400:- (betalar för medlemskap och går kursen gratis). 

• Motard 
Motardkurserna/-grupperna kommer vara lite mer rock’n’roll. En motard är en motorcykel som är 
klassad som en sådan, har landsvägsdäck och är försäkrad och registrerad.  Om deltagaren vill 
köra med foten ute så krävs det cross stövlar. Motardgruppen kommer ta den röda gruppen på 
de vanliga knixkörningarna och även ha fyra egna motarddagar där även grusdelen på Gröndal 
kommer användas. Under motarddagarna kommer det behövas flera funktionärer då det inte går 
att se hela banan från en flaggpostering. 

• Grundkurs  
Gruppen kommer med mer information nästa möte. Gruppen ska även ta kontakt md Tobbe (vår 
vägspanare). 

• Touring  
Göran läste upp ett brev från Marianne som styrelsen lyssnar på med stora öron. 
Några utdrag ur brevet:  



 

 
”Sinnenas tur: lyssna, se, smaka, lukta, känna  - som alltid iof sig när vi åker hoj – men med 
specifika ”sinnes” - mål. Ett äpple,en träsnidares verk, sillgrissla,rödtång…” 
 
” Tur kring Eskilstuna-Katrineholm- Norrköping  
–fokus brukssamhällen/glasbruk/historia/vattendrag.” 
 
” Mindfullnes : rekreationsdag med ord, musik, tankar, platser som berör när vi kör” 
 
Styrelsen enas om att Marianne visar med detta brev att det bara är vår egna tid och fantasi 
som sätter gränser på vad som kan göras. 
 
• Fikaträffar  

Gruppen återkommer nästa möte. 

• Klubbar 
Dennis har skickat ut förfrågan och information om oss till alla klubbar i distriktet, men endast fått 
svar från en klubb. 

• Fjollhoj  
Kristoffer har kontakt med ett antal 125-åkare via en facebook-grupp. Fjollhojsgruppen ska ha ett 
möte den kommande veckan. 

• Grus 

Inriktning mest mot ”mellangrus” (större offroadhojjar eller de med mindre som vill hålla ett lite 
lägre tempo). Vi ska hålla i två gruskurser och även några mer spontana grusturer med lite tipps. 
Det jobbas även på ett samarbete med andra distrikt. Grusgruppen ska även ta kontakt med 
BMW-Klubben. 

 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. Rapport från MCT-möte 2011 nov 
Göran berättade att SMC ska marknadsföra att ABS är bra och vi ska jobba hårt mot en nollvision 
på våra kurser. I år så kommer BMW att skicka med ett värdebevis på en gratis knixkurs med alla 
nya BMW-motorcyklar. SMC kommer även att skicka ut lite värdebevis på knix till medlemmar 
inom SMC. Det kommer även en ny R&R den 31jan, kommer bl.a. ta upp gundkurser, knix, 
storbana, grus m.m. 

6.2. Pedagogikutbildning 
Det diskuterades om en intern pedagogikutbildning för Sörmland. 

6.3. Övrig internutbildning 
Instruktörsavrostning på Gröndal 15aprill. 

6.4. Sörmlandsdagen 6/7 på LMS 
6 juli är bokad som vanlig kursdag med Sörmlandsförtecken. 



 

6.5. SMS-livräddare 

 
Göran berättade om en ny sak som provas i Stockholm. 
När någon ringer 112 och behöver hjälp så kan larmcentralen skicka ut ett sms till de 
mobiltelefoner som är med i SMS-livräddaren och är i närheten så de snabbt kan ta sig till den 
nödställde för att hjälpa till innan ambulans kommer till platsen. 

6.6. ICE 
Göran berättde om ICE (In Case of Emergency) som man bör lägga in i sin telefon som en 
kontakt med nummer till en nära anhörig så den kan kontaktas av räddningspersonalen vid t.ex. 
en olycka. (ICE och ev. följt av namnet på den anhöriga=namnet på kontakten Numret=nummer 
till den anhöriga) 

6.7. Funktionärslista 
Genomgång. 

7. Kurser 
7.1. Grund 
Grundkursgruppen återkommer med det nästa möte. 

7.2. Knix 
Datum från Knixgruppen beslutades. 

7.3. Motard 
Datum från Motardgruppen beslutades. 

7.4. Custom Basic / Guldvinge 
Körning på Gröndal 29 april. Det måste vara minst 20 Guldvingar för att de ska få en egen dag. 
Annars fyller vi med Custom. 

8. Aktiviteter 
8.1. Touringturer 
Info från touringgruppen 

8.2. Fikaträffar 
Gruppen återkommer om det vid nästa möte. 

8.3. Marknadsplan 
Beslut om hur vi ska marknadsföra oss 
Liten folder i A6 format om Gröndal? 
Forum (SMC, sporthoj.se, Facebook) 
Lokaltidningen 

9. Medlemsärenden 
Inga sådana har kommit in. 

10. Klubbärenden 
Inga sådana har kommit in. 

11. Informationsärenden 
11.1. Webbsidan 
Är det något som inte fungerar på svmc.se/sodermanland så kontakta Dennis. 



 

11.2. Länsspalten 
Ylva har skickat in den. 

12. Övriga aktiviteter 
Inga. 

13. Övriga frågor 
Ylva berättade att hon skickar ut ett mail på storlekar på kläder så det kan beställas. (röd jacka 
och svarta byxor) 

Kristoffer undrar om intresset finns för klistermärken/dekaler? Det verkar positivt så Kristoffer ska 
kolla upp det med sin kontakt till nästa möte och se vad som kan göras. 

14. Nästa möte 
Eskilstuna 29/12-2011 kl 18:00 

15. Avslut 
Kl 20:45 


