
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2013-4, 23 januari 2013 
Plats:  Gröndal 
Tid: 19.00 

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 

1.2. Frånvarande styrelsemedlemmar 
Marianne Olofsson 

1.3. Övriga närvarande 
Erik Linzatti, Johan Öfverbeck 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

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

Godkändes 

4. Ekonomi och Budget 
4.1. Ekonomiska läget  

Distriktstian har anlänt. Avgift för stormöteshelgen är dragen. Vi ligger enligt budget. 

4.2. Reseräkningar 
De kommer in som de ska. Cecilia försöker få kontakt med riks gällande riktlinjer. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

 Webb 
Inget nytt. Erik N ska kontakta Dennis om grusinfo. 

 Forum 
Inget nytt 

 Knix och grundkurs 
Behov av fler i gruppen finns. Kommer ta hjälp från utomstående (utanför styrelsen alltså) 
vilket är helt okej. 
Har kollat lite på det centrala bokningssystemet för kurser. Bengt och Ylva ska kika lite på 
systemet och se hur det fungerar. Tanken är att det ska ersätta dagens Lotus Notes-databas 
och våran funktionärsbokning. Boka.smcsoderma... kommer kvarstå. 
Gruppen har kommit fram till att max ca 15 funktionärer per Knix-körning är lämpligt dels för 
att minska utgifter i form av reseersättning men även platsbrist på banan. Fler kan givetvis 
komma men får då acceptera om de inte får reseersättning och kan inte bli garanterade tid på 
banan. 

 Internutbildning 
MCT har kontaktat Röda korset som har vidarebefordrat förfrågan till deras 
utbildningsansvarige. 
Riks kommer hålla säljkurs för informatörer/webbmasters i samband med ordförandemötet. 
Distriktet får stå för transportkostnad medans Riks står för resten. Cecilia känner inget behov 
av att gå på kursen så Christer kommer förfrågas. 

 Touring 
Ingen från denna AG är närvarande. 

 Grus 
Instruktörsavrostning kommer att försöka hållas påskhelgen (preliminärt, beror på 
boendemöjligheter och väder). 
Datum för kurser är satta: 18/5 för en medelsvår/-lätt kurs på grusvägar. 26/5 för en kurs med 
lite mer offroadinslag. 4/8 + 18/8 med innehåll efter uppskattad efterfrågan (beror på hur det 
går på de två första kurserna). 
Pelle har pratat med Micke A och Fredde om att ordna äventyrstouring i liten skala och sedan 
förhoppningsvis experimentera sig fram till fullskaliga äventyr.  



 

5.2. Knix-samarbete med västmanland 
Tor Berg har skickat en förfrågan om ekonomiskt samarbete för Knixen mellan SMC 
Södermanland och SMC Västmanland. Styrelsen belsutade att inte ingå i samarbete. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Vi behöver en lokal till kursen 27e april (aktiverande utbildningsmetodik) som hålls för 
instruktörer. Erik P ska kolla om han kan ordna lokal till detta. 

7. Medlemsärenden 
Inga inkomna 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan  

In med datum, bilder och annan info till evenemang! Behöver komma upp SNART! 
Arbetsgrupperna ansvarar för infon till sina evenemang 

8.2. Länsspalten 
Ska få info om datum till nästa spalt (kommer ut mitten på mars). Deadline (28/1). 
Info om Sörmlandsdagen ska nämnas! 
Nämn även att vi ska ordna fikaträffar under våren på gröndal. 

8.3. Inlaga MC-folket. 
Vi ska skicka med en folder med MC-folket #4. Materialet ska skickas till MC-folket i mars. 
Men för att Göran (som har tagit på sig att fixa denna folder) ska hinna arbeta med den 
behöver han ha fått all text/info och bilder i mitten på februari. 

9. Aktivitetslistan 
9.1. Avstämning 

Avstämd 

10. Övriga frågor 
Erik P kontaktar Tor om beslut enligt §5.2 
 
Erik L har dokument till tidigare tjejavrostning som han ska dela med sig av till GK/Knix-
gruppen. 
 
Cecilia, Christer och Erik P saknar funktionärsjackor. Erik P testar en och nöjer sig. Christer 
var inte närvarande och kunde därför inte testa, så Cecilia ska kontakta honom. 
 
Gröndaldekalen händer inget med då vektorbild saknas. 
Kristoffer ska kontakta Christer om detta för att se om han kan ordna en. 
 
Dennis undrar hur vi ska ställa oss till när vi får frågor om 3-hjuliga fordon på våra kurser. Vi 
säger som så att det är endast 2-hjuliga fordon våra kurser är anpassade för då ingen av oss 
kan lära ut korrekta metoder för 1-, 3- eller 4-hjuliga ”motorcyklar” 

11. Nästa möte 
2013-02-20 kl. 18 

12. Avslut 
Mötet avslutades 20:40. 


