
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2012-3, 29 december 2011 

Plats:  Dialect, Mått Johanssons väg 40, 633 46 Eskilstuna 
Tid: 18.00–21.00 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl 18:00 av ordförande. 

1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 
Göran Ekman, Ylva Hesse (skype), Dennis Lindblom, Mikael Eriksson, Per Blomgren, Erik 
Nilsson, Kristoffer Anderberg, Joakim Andersson, Marianne Olofsson, Pontus Persson. 

1.2. Övriga närvarande 
Erik LInzatti, Johan Öfverbeck. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

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

Föregående protokoll godkändes. 

4. Ekonomi och Budget 
Inget nytt att rapportera och reseersättningarna kommer in som de ska. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

 Knix 

Ett mail som Bengt har skickat till alla funktionärer på Gröndal gicks igenom. 

 Motard 

Göndal-Johan är väldigt positiv till våran satsning på motarderna, vi ska ha tre flaggvakter vid 
motarddagarna (en i depån och en vid vardera hopp). Motardgruppen ska ha ett möte 
kommande veckan. 

 Grundkurs 

Kommer bli tre avrostningar iår. Tjejavrostning 22/4 på Gröndal, en på Kjula flygfält den 21/4 
och den tredje avrostningen planeras att göras med Katrineholm MCK. 
Priserna kommer bero på banhyran. Annonsering via flygblad, tidning, klubbar och forum. 
Även funderingar på förhandbokning finns. 

 Touring 

Marianne berättar om sina tankar b.la. om sin systers vandrarhem som ett resmål där det går 
att basta, paddla, bada och ha allmänt trevligt. Gruppen ska ha ett möte för att bestämma 
mer. 

 Fikaträffar 

Gruppen återkommer nästa möte. 

 Klubbar 

Har fått dålig respons från klubbarna. Men gruppen har vart till Katrineholm MCK som vi har 
fått svar ifrån. Mötet var bra och de verkar vara positiva till en fortsatt kontakt. 

 Grus 

Gruppen ska ha ett möte med de andra distrikten i Mälardalen den kommande veckan där 
sambanden ska knytas mer. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Kläder 
Jackor provades och storlekar skrevs upp så jackor kan beställas. 



 

Internutbildning 
Pedagogikutbildning diskuterades, vi ska kolla om det går den 14-15aprill. 
Ev. en HLR-kurs i Mars. 

7. Kurser 
Har gåtts igenom på tidigare punkter 

8. Aktiviteter 
Har gåtts igenom på tidigare punkter 

9. Medlemsärenden 
Inga 

10. Klubbärenden 
Mikael, Göran, Jan och Dennis har vart till Katrineholm MCK och berättat lite om SMC och 
vad vi gör. Det var jättelyckat! 

11. Informationsärenden 
11.1. Webbsidan 

Inga nyheter 

11.2. Länsspalten 

Den är inskickad. 

12. Övriga aktiviteter 
Inga 

13. Övriga frågor 
Rabattställen 
Vi har endast tre rabattställen kvar. Så vi uppmanar alla att hålla ögon och öron öppna för 
rabattställen. 

MC-folket 
Material till tidning #4 2012 (16-18/4) ska vara inne senast den 19/3. 

Datum för våra aktiviteter ska vara satta i Januari. 

Västar 
Väldigt oklart, men distiktet tar kostnaderna för instruktörsvästarna. De gamla västarna ska 
sparas tills vi vet vad vi ska göra med dem. 

Mälaren Runt: 18 augusti 

Vi ska ta kontakt med någon som kan ge oss tipps om hur man ska göra när man åker i grupp 
vid t.ex. touring. 

14. Nästa möte 
Pålles vardagsrum? 25/1-2012 kl 18:00 

15. Avslut 
Mötet avslutades kl 20:16 


