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1. Mötets öppnande
1.1 Närvarande styrelsemedlemmar
Göran Ekman, Ylva Hesse, Dennis Lindblom, Pelle Blomgren, Erik Nilsson, Kristoffer Anderberg, 
Joakim Andersson, Marianne Olofsson.
1.2. Övriga närvarande
Johan Öfverbeck.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av att Pelle ville diskutera datum på Knixen, vilket hamnar 
under 5.1 Rapporter från AG-möten.

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
3.1. Föregående protokoll
Godkändes
3.2. När ska protokollet finnas tillgänglig?
Styrelsen kommer överens om att minnesanteckningar bör vara utskickade inom en vecka efter 
mötet har ägt rum.

4. Ekonomi och Budget
4.1. Ekonomiska läget &  Budgetuppföljning
Ylva uppdaterar styrelsen om aktuellt läge mot budget. Hon delar ut en tabell som visar budget och 
hur vi ligger mot denna.
Vi beslutar att "inköp material Knix" ska få en egen rad för att lättare kunna budgetera till nästa år 
då vi inte behöver nya västar etc. varje år.
4.2. Reseräkningar per sista augusti!
Då räkenskapsåret slutar sista augusti måste reseräkningar för räkenskapsåret vara inne senast 
15e september

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

Då det varit fullsatt i gul och grön grupp senaste Knixen beslutades det att blå grupp skulle återgå 
till det gamla konceptet och endast röd kvarstår som "sportgrupp". Röd och blå har hittills inte varit 
fullsatta.
För att få folk att förboka lite mer ska vi göra lite reklam på hemsidan för detta.
Vi bör ändra texten på hemsidan till "öppnar senast 12.15" gällande inskrivningen då nya deltagare 
omöjligt kan veta att vi brukar öppna tidigt.Banarbete kommer göra att Knixen 26/8 ställs in.
Ev. instruktörsdag ska hållas. Förslagsvis 23/9 eller om vi kan få ett rimligt förslag från Gröndal 
motorsportklubb.

 •Motard
Motarddagarna är inställda och motardgruppen är bortplockad från knixdagarna. Nu när det är 
inställt verkar det som fler har reagerat så vi kanske ska försöka igen nästa år.



 • Grus
Har haft möten gällande kurserna och uppdateringar. Kursen som ska hållas söndagen 19/8 är 
fullbokad vilket är stor skillnad mot tidigare gånger då vi haft 2-3 deltagare.
Eventuellt beror detta på att folk har börjat få upp ögonen lite mer och att vi satte mer krav.
Till denna kurs krävde vi minst 5 förbokningar onsdagen innan kurs. Då vi har så många deltagare 
har vi letat rätt på resurser utanför grusgruppen.
Vi ska sätta mer krav på förkunskaper nästa år.

 • Touring
De flesta körningarna hittills har blivit inställda pga väder. 1 körning genomförd. 8e september är 
en körning inplanerad.
I dagsläget används hemsidan som marknadsföring. Vi kommer fram till att den ska ut på forumet 
också, inte behövligtvis någon mer info utan bara för att öka exponeringen.
Erik N ska ordna så att Marianne får en av SMC's gamla MC-kartor.
5.2. Ansökan om landstingsbidrag
Ska skickas in senast sista oktober.
Förslag på formulering till ansökan ska visas på nästa möte.

6. Instruktörs- och resursärenden
6.1. MCT
Jan Paulsen är tillbaka som MCT efter Johan Öfverbecks insats.
6.2. Avstämning funktionärslistan
På årets GI-utbildning ska 3 funktionärer från Södermanland delta. Marianne Olofsson, Daniel 
Sevdin och Karina Holmström.

7. Medlemsärenden
Inga medlemsärenden inkomna.

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Göran nämner problem med metoden där man kopierar från word och klistrar in på hemsidan då 
det kan bli extra radbrytningar på sidan.
Dennis har frågat om "Cribbe" (Christer Karlsson) är sugen på att vara med och hålla i sidan då 
han har intresse och kunskap av sådant.
8.2. Länsspalten
Rullar på.
8.3. Facebook-sidan – hur ska vi hantera den?
Ska det finnas sidor med SMC Södermanlands namn i så bör dessa hållas "seriösa". Allt som 
läggs upp av sidans administratörer ska kunna knytas till verksamheten.

9. Övriga aktiviteter
9.1. Mälaren runt
Eftersom ingen från SMC Södermanland kunde hålla i evenemanget så kontaktades Petra 
Holmlund (SMC riks).
Nu ska Maria Nordqvist (SMC riks) och Johan Heggblad (Gröndal) hålla i den.
9.2. Avstämning kläder
I stort sett helt avklarat. Någon enstaka leverans och betalning saknas.
9.3. Gröndalsdekaler – status?
Ingen uppdatering. Vektorbild alt. högupplöst bild av banlayoten behövs. Anderberg ska återuppta 
arbetet med detta.



9.4.  Kemora mini på Sviestad nästa år?
Jan Paulsen har pratat med Tor Berg (SMC Västmanland) om en 4dagars-kurs på Sviestad. Ev. 
ska SMC Örebro kontaktas.
Göran har föreslagit en 3dagars istället.
Men konceptet är att det ska vara flera dagar i sträck med olika instruktörer och samma boende 
över hela kursen. 
Måste läggas så att den ej krockar med 4dagars på Gelleråsen eller Kemora.
Något för nästa styrelse att fundera på.

10. Övriga frågor
10.1. Årsredovisning och årsmötesplanering
Årsmöte 21/10 kl 10.00 på Gröndal.
Redovisning ska framarbetas. Göran skickar ut förslag men skicka in det ni vill ha med.
Lättare förtäring ska ingå för de som förbokar sig till mötet.
Vi ska försöka ordna en film som visar lite av det vi gjort under året.
Göran är villig att klippa till något bara han får material.
10.2. Överlåtelse av domänen smcsodermanland.se
Domänen överlåtes från Görans företag till distriktets ägo.
10.3. Deadline på funktionärsanmälan?
Eftersom funktionärsanmälan ofta varit sen diskuterar vi om möjligheter på att sätta begränsningar 
på något sätt så att funktionärerna anmäler sig i tid. Vi ska inte börja med krav/begränsningar än 
men vi ska ännu en gång påpeka behovet av att anmäla sig i tid.
Påpeka att man kan använda textfältet för att förklara situationen. "Om hojen håller ihop" el.dyl.

11. Nästa möte
19/9 18.00 på Gröndal

12. Avslut
Mötet avslutades 19:55

Justeras Justeras
__________________ ____________________
Göran Ekman
Ordförande


