
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2013-7, 24 april 2013 
Plats:  Gröndal 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Per Blomgren, Erik Nilsson, Pontus Persson, Kristoffer Anderberg. 

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

1.3. Närvarande övriga 
Christer Karlsson. 

2. Godkännande av dagordning 
Punkter §4.2 och §8.1 stryks. §4.2 har av misstag följt med i mallen sedan tidigare diskussion 
om reseräkningar och §8.1 täcks upp av §5.1 och webbgruppens redovisning. 

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

Godkändes och skrevs under av ordförande och sekreterare. 

4. Ekonomi och Budget 
4.1. Ekonomiska läget  

Ingen av de som har hand om ekonomin närvarade vid mötet. Därför blev det ingen genomgång 
av det ekonomiska läget. Däremot had Erik P fått ett mail som visade hur många som betalat in 
till olika kurser. 

4.2. Reseräkningar 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

 Webb 
Det flyter på. Erik N kommer med förslag om att vi kanske kan hitta en bild från i 
tjejavrostningen att ha på framsidan nu. 

 Forum 
Inget nytt. 

 Knix och grundkurs 
Succé på tjejavrostningen! Det finns lite att tänka på i fortsättningen. T.ex. en hoj med körförbud 
pga oljeläckage, vi ska vara uppmärksamma på liknande saker.  
28/4 (vanlig avrostning) har bemanning på nyckelrollerna. 
Vi har brist på hela västar, reklamationen tar tid. 

 Internutbildning 
Aktiverande utbildningsmetodik är på lördag (27/4), Lokal, parkering, mat etc. är ordnat. 
Vi har några aspiranter i distriktet som vi ska se till att följa upp så att de får det stöd som 
behövs. Än har det inte kommit något om anmälan till GI-utbildningen. 

 Touring 
10 anmälda till ”I spåren av Linköpings blodbad”, anmälningar kommer i ökad takt vid bra väder. 
Diskussioner om touring till Nyköpingshamn och/eller glasstouring till i Söderköping. 

 Grus 
Pelle och Micke passade på att prova lite övningar under instruktörsavrostningen och fick ett par 
försökskaniner som provade konbanorna också. 
Erik N, Pelle och Mikael körde i lördags en enklare avrostning för sig själva och diskuterade 
upplägg med övningar etc. 
Skulle det vara så att grusplanen vid motardbanan är upptagen finns även den övre grusplanen 
tillgänglig. Den är lite lösare vilket kan medföra extra utmaningar (på gott & ont) 
Grusövningen på tjejavrostningen gick bra. 10 anmälda till första gruskursen. 
Grustouringen är f.n. lagd på is då både Micke och Fredde har för lite tid för att anordna det som 
det pratades om. Eventuellt ordnar vi i grusgruppen något jätteenkelt alternativ. 
  



 

5.2. Torgdagar Eskilstuna/Torshälla 
Det kommer pågå något som kallas Sommartorgen i Eskilstuna/Torshälla där SMC 
Södermanland blivit förfrågade om vi kan ordna något vid något av tillfällena. Det kommer pågå 
V25-33 mån-fre 10-16 
Eftersom vi var så pass få vid mötet och det inte är en akut fråga valde vi att skjuta upp frågan 
till nästa möte. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1. Resursvästar 

Det är prat om att resurser ska ha egna västar (likt instruktörsvästen fast grön). Dessa västar 
kommer bekostas av distrikten om vi ej beslutar annat. 
På gröndal har vi däremot gott om västar som kan användas i detta syfte. Detta leder till att 
styrelsen beslutar att SMC Södermanland inte ska belasta budgeten med inköp av dessa 
västar. 
Vill någon funktionär ändå ha en väst får denne givetvis beställa en, men kostnaden kommer 
inte ersättas av distriktet. 
MCT ska meddela funktionärer och Patrik (Riks, ansvarig för dessa västar) om detta beslut. 

6.2. FIM Meritum 
FIM Meritium är en förträff till FIM Rallyt, kort förklarat.  
Vi har fått förfrågan om vi kan assistera vid arrangemanget då förträffen ska äga rum i 
Eskilstuna. Vi ska ta upp frågan igen, men vore bra med mer info och fler närvarande i styrelen. 
Frågan får återkomma. 

7. Medlemsärenden 
Inga inkomna. 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan  

8.2. Länsspalten 
Cecilia har begärt mer feedback om vad som ska skrivas. Vi tycker att hon sköter det bra även 
om vi slarvar med att ge material. 

9. Aktivitetslistan 
9.1. Avstämning 

Uppdaterades. 

10. Övriga frågor 
10.1. Kortege 4/5 

EMCK har sin årliga kortege i början av Maj. Christer, Erik P och Pelle ska försöka närvara och 
göra lite reklam för SMC. 

10.2. Inköp av dator 
Vi har införskaffat en begagnad dator för bruk vid kurser (inskrivning). Donerad. 

10.3. Gröndal-handbok 
Handboken är fortfarande under bearbetning. Erik P visade lite hur den ser ut och förklarade 
även för Christer vad som kan fixas när han får den (någon annan arbetar på det f.n.) 

10.4. Nya deltagarvästar 
Vi behöver 22 st nya västar då vi har ett antal som är trasiga. Det pågår ett reklamationsärende 
men vi har tyvärr inte tid att vänta.  
Styrelsen beslutar att vi köper 22 st nya västar för 4434kr. 

10.5. Flyer 
Pelle har lite förslag på förbättringar som ska förmedlas till Christer per mail. 

10.6. Dagbok för kurser (gröndal) 
Vi ska ordna en dagbok för kurser där vi kan skriva ner vilka resurser som jobbat med vad, hur 
vädret var, antal deltagare i olika grupper, incidenter etc. 
Erik P ordnar blanketter och pärm för detta. 

11. Nästa möte 
2013-05-22 Kl 18.00 Gröndal (preliminärt) 



 

12. Avslut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

______________________       ______________________ 

Erik Persson         Erik Nilsson 

Ordförande         Sekreterare 


