
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2013-10, 1 Augusti 2013 

Plats:  Gröndal 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 
Erik Persson, Per Blomgren, Cecilia von Hausswolff, Erik Nilsson, Kristoffer Anderberg, Joakim 
Andersson 

1.2. Närvarande övriga 
Christer Karlsson 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes och signerades 

4. Ekonomi och Budget 
Stabil och god ekonomi. Ligger enligt budget. Det finns pengar kvar för funktionärsutbildning/-
aktiviteter. Touring, grus och knix ligger plus. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

 Webb 
Fungerar bra. Eftersom Christer inte kommer närvara på söndagens knix begär han bilder så 
att han kan lägga upp dessa i vanlig ordning 

 Forum 
Inga konstigheter. 

 Knix och grundkurs 
Fortsatt brist på TL och övriga funktionärsposter. Vi diskuterar dels fördelning mellan befintliga 
funktionärer och kommer på hur vi ska lösa helgens knix men även hur vi ska få in nytt blod så 
att säga. 
En idé är att höra med stammisarna på knixen. 
Vi diskuterar även att vi ska försöka locka nya deltagare och hur vi ska komma åt de som inte 
tar sig till Gröndal. Vi skulle kunna bjuda på kaffe & kaka på knixen 4/8 och 18/8 ska vi 
troligtvis försöka med burgare. Under förutsättning att det fungerar med bemanningen. 

 Internutbildning 
Åtminstone 2 av 4 GIA är anmälda för GI-utbildning/-examination. 
Utbildning för GIA? 
Tor Berg (Västmanland) hade frågat om vi skulle ha någon utbildning för våra GIA inför den 
stora utbildningen. Vi har ännu inte planerat något sådant men det är en riktigt bra idé. Vi ska 
hålla vidare kontakt med Västmanland för ev. samarbete. Vi ska även höra med våra mer 
erfarna och drivande instruktörer om de kan tänka sig hjälpa våra GIA komma vidare. 

 Touring 
Det är en tur kvar i år. Den sker veckan efter mälaren runt och leder till 50-talsbyn i 
Fellingsbro. 

 Grus 
Kursen 4/8 blir inställd pga för få anmälningar. Det misstänks bero på att det är semestertider 
och att anmälan kom upp lite sent (även om datumet varit uppe länge). 

5.2. Torgdagar Eskilstuna/Torshälla 
Stryks då sista torgdagen varit och vi inte har något att rapportera därifrån. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. FIM Meritum 2014 
Väntar till nästa möte 

  



 

6.2. Funktionärsdag 
Pelle har pratat med Krekolas trafikskola om att våra funktionärer ska få testa risk-2an och deras 
instruktörer ska få prova på vårat knix-koncept. Idéen låter bra och Pelle ska ha fortsatt kontakt 
med Krekolas 

7. Medlemsärenden 
Inga inkomna 

8. Informationsärenden 
8.1. Länsspalten 
Cecilia har fortsatt fria händer. Nästa spalt ska skrivas senast i helgen och kommer ut v38, och 
ska täcka till nästkommande som kommer v43. Då tycker vi att vi ska se till att få med datum för 
årsmöte. 
Pelle ska kolla när det passar på gröndal så att vi kan kombinera med någon aktivitet (go-kart?) 
och återkomma innan Cecilia skickar iväg spalten för tryck. 

9. Aktivitetslistan 
9.1. Avstämning 
Inga punkter kvar på listan. 

10. Övriga frågor 
Vi har blivit av med lite yta i förrådet på Gröndal och Pelle ska reda ut detta. 

Det är klent med anmälningar till parkeringsvakter till Mälaren runt (17/8). Vi ska skicka ut 
information nu innan helgen och rapportera till Petra (SMC riks) på måndag för vidare beslut. 

Christer håller fortsatt koll på diskussionen om flaggkörningen till riksårsmötet. Fler och fler 
tidpunkter har börjat spikas. 

Nu har det en hyresavgift fastslagits för lokalen på Gröndal (där mötena hålls). 50kr/timme och 
det beslutar vi i styrelsen är okej. Vid Knixkörningar är detta inget problem. 

11. Nästa möte 
2013-08-29 kl 18 Gröndal. 

12. Avslut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras 

 
______________________       ______________________ 

Erik Persson         Erik Nilsson 

Ordförande         Sekreterare 


