
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2013-9, 27 juni 2013 

Plats:  Gröndal 
Tid: 18.00 

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

1.2. Frånvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Mikael Eriksson, Dennis Lindblom, Marianne Olofsson 

1.3. Inbjudan till övriga 
Erik Linzatti, Christer Karlsson, Johan Öfverbeck 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes 

4. Ekonomi och Budget 
Ligger över budget enligt rapport från Ylva. Gruset och Knixen har haft gott om deltagare. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

 Webb 
Knix-sidan har fått en uppgradering som fått god kritik. Nu finns utvärderingsformulär för grus 
och Knix. 
Sörmlandsdagen på Sviestad är nu upplagd på hemsidan 

 Forum 
Inget att rapportera 

 Knix och grundkurs 
Fortfarande TL-brist. Riktade mail med förfrågan om personer kan tänkta sig vara TL kanske 
ska testas. Instruktörer brukar lösa sig även om de är sena på att anmäla sig. 
Vi ska nu be inskrivningen skicka ut utvärderingslänken till deltagarna per mail, efter 
inskrivning. 
Funktionärsraggning har inletts. 

 Internutbildning 
Några har anmält sig till grundinstruktörsutbildningen. Än så länge ser det ut att bli 3-5 st som 
går utbildningen i år. 
Vissa har ännu inte gått aktiverande utbildningsmetodik än och ska helst göra det nu när det 
blir nya tillfällen. Datum ska komma. 

 Touring 
En körning återstår. Diskussion om att vi kanske ska haka på måndagskörningar i Eskilstuna. 

 Grus 
2 riktigt lyckade kurser avklarade. Utvärdering gjordes på andra kursen där omdömet var 
väldigt gott (går att läsa sammanställning på forumet). Ska hållas möte av något slag i 
grusgruppen snart. 

5.2. Torgdagar Eskilstuna/Torshälla 
Tanken är att stå där någon gång och marknadsföra oss. Detta pågår vardagar under en period i 
sommar kl. 10-16. Inget mer konkret än så beslutades. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. FIM Meritum 2014 
Ingen ny info från förra mötet. Frågan skjuts upp. 



 

7. Medlemsärenden 
En medlem mailade och frågade gällande sin lottovinst där denne vann en plats på 
Sörmlandsdagen. Ska ha fått svar och info om kursen bör komma snart. 

8. Informationsärenden 
8.1. Länsspalten 
Verkar flyta på. Christer har fått kommande spalt för att lägga upp när MC-folket dyker upp i våra 
lådor. 

9. Aktivitetslistan 
9.1. Avstämning 
Avstämdes. Micke har skickat det saknade protokollet för att läggas upp på hemsidan och 
diskussionen om torgdagar togs upp under mötet. 

10. Övriga frågor 
10.1. Årsmöte 
Vi ska börja fundera på ett lämpligt årsmötesdatum. 

10.2. Om lokalerna på Gröndal 
En dubbelkaffebryggare har donerats av Jimmy Gärling till oss. 

Vänstra kylen i fiket på gröndal är den vi nu ska använda framöver. 

Vid tillfälle ska vi rensa och sortera vårat förråd på gröndal. Eventuellt inventera ordentligt så vi 
vet vad som ska stå där. 

10.3. Flaggkörningen 
Flaggkörningen till Riks årsmöte ska skötas av distrikten själva istället för iron butt. Vi kommer få 
flaggan av Östergötland och siktar på att ge den till Västmanland samma dag. 

10.4. Crew-västar 
Angående funktionärsväster (Crew) så beslutade styrelsen att trogna funktionärer ska få denna 
väst betald av distriktet. Definitionen ”trogen” är för att vi inte ska behöva betala för västen till de 
som testar på att vara funktionär en eller ett fåtal gånger endast. Vem som bedöms som trogen 
ska beslutas i samråd av minst två styrelsemedlemmar. 

Christer bedöms helt klart som trogen för sitt gedigna arbete på Knixen varför han ska få sin väst 
betald. 

10.5. Mälaren runt 
Det var planer om att sprida parkerandet på området för att ha aktiviteter och 
informationsspridning i större utsträckning, men detta verkar tyvärr ha fallit bort ur planerna. 
Nu lutar det åt det gamla konceptet där alla parkerar ”nere” på gröndals parkering, även om inget 
ännu är spikat. 
Hög tid att försöka ragga folk att hjälpa till med parkeringen, behöver inte vara tidigare aktiva 
medlemmar. Förra året fick de som jobbade med mälaren runt en gratis Knix-körning, något vi 
eventuellt ska fundera på att ha i år med.  
Bokning ska gå att ordna. 

11. Nästa möte 
1/8-13 Gröndal kl. 18.00 

12. Avslut 


