
 

Minnesanteckningar Styrelsemöte nr 2013-3, 19 december 2012 
Plats:  Gröndal Motorstadion 
Tid:  18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Per Blomgren, Cecilia von Hausswolff, Erik Nilsson, Mikael Eriksson, 
Pontus Persson, Dennis Lindblom, Kristoffer Anderberg, Joakim Andersson, 
Marianne Olofsson 

1.2. Närvarande övriga 
Erik Linzatti, Christer Karlsson, Johan Öfverbeck 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

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

Godkändes och skrevs under 

4. Ekonomi och Budget 
4.1. Ekonomiska läget  

Inte mycket har hänt. Ligger fortfarande ±0. Konferenshelgen har vi ej debiterats för 
än, vi hade 4 deltagare. 
Pelle hade lite info om länstian. Har tidigare tolkats som att det bara ska användas för 
styrelsens arbete. Men efter tolkning ska språklig justering av reglementet införas för 
att förtydliga det tilltänkta syftet.  
Tanken är att distrikten ska använda det för både styrelsearbete och för att bedriva 
distriktens verksamheter (kurser etc.) 
Diskussion om s.k. ”Robin Hood”-skatt förekom men inga beslut togs. 

4.2. Reseräkningar 
Cecilia ska prata med riks om hur ersättningen betalas ut. Reseräkningarna kommer 
som de ska. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

 Webb 
Dennis pratar om nytt mediaserver med en del fördelar funktionsmässigt. Dock en 
påtaglig kostnad för denna (startavgift och månadskostnad). Ligger lågt och funderar 
för närvarande. Dennis håller koll på nyheter om mediaservern. 
SMC-appen har visats, finns endast för Android än så länge. 
Ska vi ha eget nyhetsbrev ska vi prata med Petra innan vi skickar ut det. 
Det finns möjlighet att skicka ut enklare reklam (instucket A4) i MC-folket. Gratis? 
Foldern som vi ska skicka ut senare måste vara klar i god tid! 
Från och med 1a januari 2013 är det tillåtet att använda ”50årsloggan” 

 Forum 
Inget att rapportera 

 Knix och grundkurs 
Preliminära datum klara för Gröndal. Datumen godkändes av styrelsen. Liknande 
upplägg som förra året men med 3 veckors uppehåll under sommaren någon gång. 
Under nästa år ska vi föra statistik över väder och deltagarantal. 
MCT ska kontakta Västmanland om ev. samarbete till tjejavrostningen. 

 Internutbildning 
Vi har ett visst resurs- och funktionärsbehov. 2 GI-utbildningar på gång (maj+aug). Vi 
ska peppa folk så att de kommer dit! Ragga även aspiranter. 
  



 

 Touring 
2st körningar planerade. Info (ej bokning, än) ligger på hemsidan. 

 Grus 
Micke Andersson (MC-guide) är positiv till att hjälpa oss ordna en ”äventyrskörning”. 
Vi slopar ”grus för alla”-kurser pga liten efterfrågan. Försöker dock få in grusövningar 
på våra vanliga grundkurser. 
I stället satsar vi på nivå två, gör en lite enklare med bara grusvägar och en lite mer 
avancerad med traktorspår etc., vi ska ha tydligare förkunskapskrav för att få jämnare 
nivå på kurserna. 
Vi behöver instruktörsutbildning, kommer hålla egenträning om det inte ordnas något 
annat. Vi ska återuppta kontakten med samarbetsgruppen i mälarområdet. 
Vi väntar på nya R&R som ska innehålla grus. 

5.2. Sörmlandsdag 
5/7-13 har vi fått. Samma koncept som tidigare. Markandsförs som Sörmlandsdag 
men det är Riks som står för kostnader/intäkter. Ska marknadsföras i spalten bl.a. 

5.3. Fikaträffar 
Hemläxan före Pelle och Erik P kvarstår. Fikakvällar under MC-säsong och även 
infoträff(ar?) ska ordnas. 

5.4. Folder för utskick med MC-folket 
Priset ska kollas. Cecilia ska prata med Göran om detta. Info/text (färdig att klistra in i 
folder) ska framarbetas av ansvarig arbetsgrupp. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. HLR/L-ABC 

Ej bokat. Pontus har ej fått tag på kontaktpersonen Göran använt tidigare (Röda 
korset). Är man över 10 deltagare brukar staten gå in och betala. 

6.2. Ledarskapsutbildning 
Berörda bör ha gått redan. Pontus väntar på bekräftelse från Patrik gällande detta. 

6.3. Instruktörsutbildningar, GI/Grus/AI 
Riskutbildning 27e April. Ska avhandla om vad vi kan göra åt att folka är mer 
riskbenägna efter våra kurser än före. Alla aktiva instruktörer bör gå. Pontus ska 
skicka ut info till alla instruktörer. 
Ingen bestämd info om grusinstruktörsutbildning. Pelle ska kontakta Hoke om detta 
då han är misstänkt att vara inblandad i det. 

7. Medlemsärenden 
7.1. Tjejdag på Knix 

En hel dag har vi svårt att se att det finns behov/deltagartäckning för. 1-2 grupper 
kanske? 
Vi börjar med tjejavrostningen för att forska i efterfrågan och gör även reklam för Knix 
där. Eventuellt får vi försöka ordna en kortare Knixkörning bara för tjejer på eget 
datum. Vardagskväll? 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan  

Funkar bra! Uppdateringar flyter på. Skicka in info om saker som ska upp på sidan. 
Särskilt evenemang som läggs in som träffar på högersidan. Smidigt sätt att 
marknadsföra och ser snyggt ut om det är välfyllt. 

8.2. Länsspalten 
Funkar bra! Skicka in om det är något som ska med. Hamnar på webben när 
tidningen kommer ut och tidigare spalter ligger redan där. 
  



 

9. Övriga frågor 
9.1. Kalendern 

Pelle ska bekräfta datumen med Gröndal och skickar sedan dessa till Erik L som 
lägger upp det på vår kalender (gmail). Forska i om man kan ha admin för kalendern 
så ingen råkar lägga in egen info i fel kalender. 

9.2. Buss till MC-mässan 
8st intresseanmälda. För lite för att vi ska ordna buss så idén slopas. 

9.3. Ungdomar till mässan 
Göran söker ungdomar som kan ställa upp och jobba för SMC under mässan och 
även någon som är villig att intervjuas om det hela. Ungdomarna i styrelsen ska 
kontakta Göran. 

9.4. Kallelse 
Ordförandes ansvar att se till att den skickas ut. 

9.5. Profilkläder 
Stämde av vilka som redan har och vilka som behöver. Funktionärer behöver inte få 
egna jackor. Cecilia tar med kläderna som blivit över vid tidigare beställningar till 
nästa möte för prov. 

9.6. Mälaren runt 
Har vi någon mer info? Det har nämligen börjat röra sig lite för Gröndals del. 
Ska Sörmland ta det på sig igen? Vi ska tidigt börja forska efter intresserade. 

9.7. Fikagrupp 
En grupp ansvarig för fikat vid evenemang. Erik L ska ragga ihop en grupp för detta. 
”Keep it simple”. 

9.8. Aktivitetslistan 
Erik N lägger in nya saker vid skrivning av minnesanteckningar. Upp till var och en att 
uppdatera när saker är gjorda (Kryss eller datum i A-kolumnen). Fritt att lägga in 
saker själv också. 

10. Nästa möte 
2013-01-23. 18.00. Gröndal om möjligt. 

11. Avslut 
Mötet avslutades 21.01 
 
 
 

 

 

 

 

Justeras 

 

______________________       ______________________ 

Erik Persson         Erik Nilsson 

Ordförande         Sekreterare 


