
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2013-8, 22 maj 2013 

Plats:  Gröndal 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 
Erik Persson, Per Blomgren, Erik Nilsson, Mikael Eriksson, Kristoffer Anderberg, Joakim 
Andersson 

1.2. Frånvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Pontus Persson, Dennis Lindblom, Marianne Olofsson 

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

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes och signerades. 

4. Ekonomi och Budget 
Vare sig kassör eller ekonomiadministratör var närvarande för mer ingående rapport. Dock hade 
ordförande haft kontakt med Ylva (ek.adm.) tidigare där hon förklarade att vi låg bra till mot 
budgeten då vi haft välbesökta kurser. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 
 Webb 

Det finns en del strul med systemet som Christer får arbeta bort när det uppstår. Han har även 
kontakt med Johnny (Riks webmaster) gällande dessa problem. 

 Forum 
Inget att rapportera 

 Knix och grundkurs 
2 Knix-kurser avklarade, bra med bokningar och hyffsat antal deltagare på senaste trots dålig 
väderprognos. 

 Internutbildning 
Det bör ordnas en utbildning för nyckelrollerna på Knix’en (träningsledare, depåchef, inskrivning och 
kiosken). Det var en liten diskussion om att ordna plats för en till kurs i aktiverande pedagogik för de 
som missade den tidigare. Men då det är så pass få aktiva instruktörer i vårat distrikt som missat den 
beslutade vi att avvakta med det. 

 Touring 
I spåren av Linköpings blodbad blev en väldigt lyckad tur. Många kurviga vägar och väl uppskattad. 

 Grus 
Första kursen avklarad. Vi fick en fullsatt kurs och har lyckats pricka rätt med mestadels s.k. 
adventurehojar. Deltagarna var lyriska efter kursen slut. De märkte själva skillnaden tydligt då vi 
körde en referenssträcka före och efter övningarna på grusplanen. Kommande kurs ska ha mer 
inslag av offroad. 

5.2. Torgdagar Eskilstuna/Torshälla 
För många dagar för att kunna bemanna alla (massor med dagar under juni till augusti) och visa 
upp oss. Vi ska höra med personer som är aktiva inom SMC Södermanland (instruktörer, 
styrelsemedlemmar etc.) om de kan tänka sig göra reklam för oss på någon enstaka av dessa 
dagar. 

  



 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. FIM Meritium 
Får skjutas upp till något möte då vi är fler i styrelsen. Rör 2014 varför ingen panikkänsla ännu 
uppstått inom vår styrelse. 

6.2. Bemanning Knix 
Vi har i dagsläget lite problem med bemanningen på våra Knix-kurser, främst gällande 
nyckelrollerna. Vi ska fösöka få distriktets funktionärer att boka in sig i mer god tid och även 
fördela arbetsbördan så att inte samma person får samma roll hela tiden. En lista med lämpliga 
personer har skapats och det påpekades även att man givetvis kan dela på uppgifterna om man 
vill vara två. Är man ny på uppgiften kan man även gå med någon annan som har vana av det. 

Instruktörer verkar även undvika att anmäla sig som huvudinstruktör. Detta ska försöka åtgärdas 
så att det är klart innan kursdagen och inte behöver beslutas på plats. Det blir ju ändå alltid 
någon som får axla den rollen. 

7. Medlemsärenden 
Inga inkomna 

8. Informationsärenden 
8.1. Länsspalten 
Fungerar bra. Christer ska få den aktuella spalten för att lägga ut på hemsidan. 

9. Aktivitetslistan 
9.1. Avstämning 
Utförd. 

10. Övriga frågor 
Årsmöte för SMC centralt är i Uppsala i år. Tidigare har två styrelsemedlemmar åkt i uppdrag för 
att representera Södermanland och vi beslutar att det är okej att göra på samma sätt i år. 
Petra på Riks tagit kontakt med ”flaggruppen” ang flaggparaden genom Sverige inför årsmötet. 

Än har vi inte hört mycket om Mälaren runt, men det kommer behövas resurser för att hjälpa till 
på parkeringen så det är lika bra att börja ragga folk till det nu. 

11. Nästa möte 
2013-06-27 18.00. Gröndal. 

12. Avslut 
 

 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

______________________       ______________________ 

Erik Persson         Erik Nilsson 

Ordförande         Sekreterare 

 


