
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2012-7, 22 maj 2012 
Plats:  Gröndals Motorbana 
Tid: 18.00–21.00 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl 18:26 av ordförande. 

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

1.2. Övriga närvarande 
Lennie Nilsén. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

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

Föregående protokoll godkändes. 

4. Ekonomi och Budget 
Gröndal går bättre än väntat, utöver det är det inget nytt och vi håller budgeten. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

• Knix 
Det har vart succé! 49 deltagare första gången och 51st andra. Tyvärr har det inte vart så 
många motarder på knixen. (6st första körningen och 2st andra). 
På grund av det lilla intresset från motarder så kommer vi att, på de två kommande 
körningarna prova att ta bort motardgruppen så det blir två fria sportgrupper. 

• Motard 
Motardgruppen måste jobba med marknadsföringen. Gruppen måste även ta fram ett 
kursprogram.  

• Grundkurs 
Det va extremt lite deltagare på årets grundkurs. De som va där var väldigt nöjda trots 
regnvädret. 

• Touring 
Ingen info. 

• Klubbar 
.Ingen respons från klubbarna tyvärr så vi kommer inte lägga ner så mycket energi där i 
fortsättningen. 

• Grus 
Vi har haft två instruktörer på grusinstruktörskurs. 

 

6.2 Ansökan om landstingsbidrag 
Det måste lämnas in före första oktober i år för att vi ska få några pengar. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
 

6.1 Gröndalhandboken – ska den destrueras? 
Ja. 



 

6.2 Deltagarvästar – status 
Dem har kommit och har redan används. 

7. Medlemsärenden 
Vi får in ganska många nya medlemmar som nappar på ”Bli medlem och kör dagens kurs 
gratis” på Gröndal. 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan 

Det händer saker där men som vanligt så uppskattas alltid nytt material! 

8.2. Länsspalten 
Den är inskickad. 

8.3 Tackbrev från SMC 
Vi har fått ett brev från SMC-Riks där de tackar alla funktionärer som har skänkt sin 
reseersättning till Essos minnesfond. 

9. Övriga aktiviteter 
9.1 Huvtröjor  
De är beställda och på väg till Ylva. 

9.2 E-kuriren reportage 
En från Eskilstuna Kuriren var på tjejavrostningen och gjorde ett reportage. Han skulle 
återkomma lite senare på säsongen. 

10. Övriga frågor 
Grundinstruktörsutbildning 24/8-12 i Västerås 
Daniel Sevdin, Marianne Olofsson, Bengt Nygren, Carina Holmström och Erik Persson. 

Spontana skogs-/gruskörningar. 
Detta tar grusgruppen och arbetar vidare på. 

Hur var HLR-kursen?  
De som var där tyckte att den var bra men lite kort om tid till att öva på hjälmavtagning. 

Hjälmavtagningskurs på någon knixkörning? 
Ses som en bra sak. 

”SMC Gröndal”-dekaler med banskiss. 
De bör vara både vita och svarta med transparent bakgrund för att synas på de flesta 
motorcyklar. 

SMC-Södermanlands årsmöte ska hållas på Gröndal den 21/9 kl 10:00 med eventuell 
gocartkörning efteråt. 

11. Nästa möte 
Gröndal 20/6 kl 18:00 

12. Avslut 
Mötet avslutades kl 20:05 


