
Protokoll Styrelsemöte nr 2012-4, 25 januari 2012
Plats: Hos Jan Paulsen.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 18:00 av vice-ordförande då ordförande ej närvarade.
1. Närvarande styrelsemedlemmar
Ylva Hesse, Jan Paulsen, Dennis Lindblom, Per Blomgren, Erik Nilsson, Kristoffer Anderberg, 
Joakim Andersson, Pontus Persson.
2. Övriga närvarande
Erik Linzatti, Johan Övferbeck.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

4. Ekonomi och Budget
Budgeten som antagits tidigare gicks igenom igen. Inga problem med reseräkningar eller annat.
Jan nämner att vi behöver konor till Gröndal. Beslut tas om att dessa ska inhandlas. Målet är 30st 
med ett pristak på 4000kr.

Västar till Knix-kurserna behöver också inhandlas. Pris max 8000kr.
Knixfoldrar ska köpas för att kunna dela ut. Uppskattat behov av ca 200 st. Pris: 5-6kr/st
Vi ska leta efter sponsorer som kan hjälpa oss med dessa utgifter.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från AG-möten
 • Knix

Datumen som tagits upp som förslag tidigare godkänns (6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 
26/8 och 16/9 ). Betalningsupplägget för banhyra är samma som förra året men 50/50-fördelning, 
vilket godkändes. Nytt upplägg på Knix ska användas och marknadsföras på olika platser, Bengts 
förslag på text ansågs vara mycket bra för ändamålet.
Det kommer bli en tjejavrostning på Gröndal. Västmanland är inbjudna och har tackat ja. Vidare 
arbete ligger hos grundkursgruppen.
Beslut tas om att klippkortet för Knix inte ska gälla på Gröndal.
 •Motard

Genomgång av protokoll för möte. Skillnader mot vanlig Knix diskuterades och ev. lämpliga instruktörer.



 • Grundkurs
Har ej fått kontakt med Kjula än och har därför inte haft möte än. Malmby uteslutet sedan tidigare 
pga pris.
Katrineholm MCK vill ändra datum för deras avrostning då det första datumet ska krocka med 
EMCK's årliga kortege i Eskilstuna. Nytt datumförslag är 12/5 och möjligheterna för det ska 
kontrolleras inom arbetsgruppen.
 • Touring

Genomgång av Mariannes dokument/förslag på upplägg. Fler touringentusiaster ska sökas och vi 
tycker att det räcker med tre planerade turer.
 • Fikaträffar

Det har kollats på lokaler att hålla fika-/informationsträff på, men de flesta är för dyra.
Det nämndes om att eventuellt prata med Katrineholm MCK för att hålla information tillsammans 
med dem.
 • Utbildningar

Utbildningar som kan behövas: HLR/L-ABC, motardinstruktörer, övning i att lära sig kolla på 
deltagare, instruktörsavrostning.
I samband med instruktörsavrostningen så ska det bli lite mer utbildning (dagen före, 14e april). 
Föredrag med Niklas-i-norr och Björn Compier. Chassigeometri, ledarskap m.m.
Ylva lägger fram budgetförslag (27450kr)
Andra distrikt är välkomna om de betalar för sig. Styrelsen kommer fram till att det är lämpligt att 
deltagare på det betalar 250kr för sig själv för att mildra utgiften för distriktet.
 • Grus

Förklarar snabbt om samarbete mellan Sörmland, Uppsala, Stockholm och Västmanland.
Datumförslag: 12/5 (grusavrostning), 27/5 och 19/5 (gruskurser). Kurserna har inriktning för 
mellanklassen på grus, alltså ej för alla men inte så avancerat att det krävs crossdäck el dyl.

6. Instruktörs- och resursärenden
Klädlistan diskuteras.
Jan säger att vi ska bli bättre på att fånga upp potentiella resurser då behovet ökar iom fler kurser 
och motardkurser som dessutom behöver fler flaggvakter än vanlig knix.

7. Kurser
Ämnet avhandlades i arbetsgruppernas redovisning.

8. Aktiviteter
Inget nytt att avhandla.

9. Medlemsärenden
Inget nytt att avhandla.

10. Klubbärenden
Inget nytt att avhandla utöver det som är nämnt i 5.1 (grunkurs)



11. Informationsärenden
11.1. Webbsidan
Inte mycket nytt. Erik N ska försöka bli mer aktiv med att avlasta Dennis
Önskemål om att omarbeta Knix-delen finns.
11.2. Länsspalten
Ylva har hand om det och det flyter på fint.
11.3. SMC jämnställdhetsplan 2012
Vi beslutar att vi ska arbeta så jämställt som möjligt och inte behandla folk olika beroende på 
kön/läggning/hoj etc.

12. Övriga aktiviteter
Inget att avhandla
13. Övriga frågor
Beslut tas om att vi ska hyra in Niklas-i-norr och Compier för instruktörsavrostningshelgen, att det 
är okej att vi bjuder in andra distrikt (som får betala för sig själva) och att det är okej att deltagare 
får betala 250kr ur egen ficka

14. Nästa möte
Måndag 5/3 2012 kl 18:00. Platsen bestämdes preliminärt som Gröndal.

15. Avslut
Mötet avslutas av vice-ordförande


