
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2013-1, 19 september 2012 

Plats:  Gröndals Motor Stadion 
Tid: 18.00–20.00 

1. Mötets öppnande 
Kl 18:10 av ordförande. 

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

1.2. Närvarande övriga 

Erik Linzatti, Johan Öfverbeck. 

2. Godkännande av dagordning 
Den godkänns av närvarande. 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
3.1. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och skrivs under av ordförande samt justerare. 

4. Ekonomi och Budget 
4.1. Ekonomiska läget  
Budgeten stämmer ganska bra överrens med vad vi förutspådde, bortsett från stormöteshelgen, 
gruset har gått bättre än väntat och Knixen har inte gått riktigt så mycket plus som vi hoppades 
på. 

4.2. Reseräkningar 

De är inlämnade som de ska. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

Grus: Grusgruppen har haft en gruskurs sen förra mötet. Lite av deltagarnas positiva åsikter var: 
Bra och nybörjarvänligt, varierad touring, engagerade instruktörer, bra kontakt innan kursen, alla 
var välkomna, öva ostört på grusplan, enkel anmälningssida, bra mix teori/praktik.  
Deltagarnas idéer på förbättringar: Mindre/fler grupper (snabbare/långsammare), dela upp 
touringen i snabb/långsam, fler övningar/variationer, KAFFE!, längre kurser, kortare kurser. 
Vissa deltagare tyckte även att någon/några andra deltagare var lite hetsiga och vårdslösa. Detta 
ska grusgruppen hitta en lösning på. 

Knix: Det är instruktörsdag 23/9 kl 13.30-17.30 som alla funktionärer är välkomna till. Anmälan 
sker senast 20/9. 
Olycksstatistiken för Knixen på Gröndal ser ut att utvecklas åt rätt håll. 
Fråga från Västmanland om att köra Knix varannan helg var (alltså Södermanland varannan 
vecka och Västmanland varannan, summan av detta blir Knix alla veckor på Gröndal). Styrelsen 
ser lite problem med detta då det redan nu kan vara svårt med funktionärer och det är inte helt 
fullt med deltagare. Men det ska tas med så kommande styrelse kan titta närmare på det. 

5.2. Ansökan om landstingsbidrag 

Ansökningen är skriven och revisor ska kontaktas för underskrift. 

5.3. Deltagande i riksårsmötet 
Marianne var ner till Göteborg och representerade Södermanland samt tog emot priset som 
Göran fick då han blev utnämnd till årets smc:are. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. GI-utbildningen 



 

Vi har nu två till GI, Daniel Sevdin och Carina Holmström. 

7. Medlemsärenden 
Vi har nu vänt trenden! Har ökat med tre medlemmar i år (till skillnad från förra året då vi tappade 
100st). 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan  

Kartan till årsmötet visar fel, detta ska åtgärdas. Ännu en gång så påminner vi om att skicka in 
material! 

8.2. Länsspalten 

Den skickas in under nästa vecka. 

9. Övriga aktiviteter 
9.1. Gröndalsdekaler – status? 

Det behövs en vektor på banan. Just nu så finns det en bild på motardbanan (grusdelen 
inkluderad) men det går ev. att rita om denna (ta bort grusdelen). Ordföranden efterlyser ett 
slutförande till den ansvarige då det tagit ganska lång tid. 

10. Övriga frågor 
10.1. Årsredovisning och årsmötesplanering 
Stormöteshelgen 17-18/11: På grund av de höga kostnaderna så skickar vi Pontus Persson, 
Cecilia, Erik Persson och eventuellt en till. 

Funktionärslistan: Den gås igenom och regleras. 

Ylva: Undrar om hon får ta sig friheten att köpa något som tack till de som inte fortsätter jobba i 
styrelsen. Närvarande på mötet godkänner detta. 

11. Nästa möte 
Detta beslutas av nästa styrelse. 

12. Avslut 
Kl 20.06 


