
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2013-6, 26 Mars 2013 
Plats:  Gröndal 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Per Blomgren, Erik Nilsson, Mikael Eriksson, Pontus Persson, Dennis Lindblom, 
Kristoffer Anderberg, Joakim Andersson 

1.2. Närvarande övriga 
Christer Karlsson, Göran Ekman, Johan Öfverbeck, Bernt Gustavsson, Carina Holmström, 
Ylva Hesse. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Eftersom protokollet skickats ut lite sent förklarade Mikael vad som skiljde protokollet från 
minnesanteckningarna som skickats ut tidigare. Det som ändrades var lite felskrivningar och 
att texten om reseräkningar fick en korrekt och tydligare formulering. 

4. Ekonomi och Budget 
Ylva visar en tabell över vår budget och hur vi ligger mot den. Än så har inte säsongen dragit 
igång vilket förklarar varför det inte har hänt mycket på den ekonomiska sidan. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

 Webb 
Inget nytt att rapportera, det flyter på. Det framkommer att vissa har problem att komma åt 
distriktsstadgarna på hemsidan medans det fungerar bra för andra. Detta ska undersökas. 

 Forum 
Inget nytt att rapportera, det flyter på. 

 Knix och grundkurs 
Tider för avrostningar har spikats. 14/4 (funktionärs-), 21/4 (tjej-) och 28/4 (vanlig avrostning) 
På instruktörsavrostningen ska de som är intresserade av de lite mer logistiska/administrativa 
rollerna infinna sig 2 timmar tidigare för genomgång (alltså kl. 9) 
Det framkommer att det bara är funktionärer från Södermanland som anmält sig till 
funk.avrostningen och det beror på att mailet om avrostningen av misstag skickats till fel 
mailgrupp. Pontus ska se till att den kommer till rätt grupp. 
Vi har ett nytt bokningssystem som kommer från Riks. Vi är än så länge de enda som använt 
det som förbokning på detta sätt varför vi är de enda som kommit med feedback till babs.  
Gröndalshandboken är under bearbetning. 
Vissa västar till Knixen har skador på sig. Det är pågår samtal med leverantören om det är 
reklamationsärende eller inte. 
Det är lite nya bestämmelser kring reseersättning till kurserna och det är att det är endast de 
föranmälda instruktörerna och max ett visst antal instruktörer som får reseersättning. 
Det har börjat pratas om Mälaren runt och att banan inte ska användas som parkeringsplats 
utan att det ska köras en Knix light där för att göra reklam för konceptet. 

 Internutbildning 
HLR-kursen är genomförd. 
Aktiverande utbildningsmetodik är den 27/4, kursen är fullbokad, mer info kommer. 

 Touring 
Någon anmälan har inkommit, annars inget nytt. 

 Grus 
Skypemöten har hållits varannan vecka och det har varit mycket diskussion om 
instruktörsavrostningen vi ha planerat för påskhelgen, men den ställs in då tjälen ser till att vi 
inte får ”representativt underlag” för våra grusövningar. Vi har även diskuterat upplägg och 
krav för kurserna. 
Under styrelsemötet uppkom det tips om att kontakta FMCK för att se om de kan hjälpa till 
med övningsområde eller annat trevligt. 



 

5.2. Ordförandemötet 
Det var mycket som sades under mötet. 
Nya riktlinjer är på väg som gör att det blir samma ersättningsnivå men friare restriktioner om 
vad den får användas till. Nu ska den kunna gå till distriktets aktiviteter (kurser etc.) istället för 
att vara riktad mot styrelsens arbete. 
Under SMC’s årsmöte i år (kommer äga rum i september) kommer det bli lite extra festligheter 
för att fira 50-årsjubileumet.  
Det uppkom även tips om att man kan skapa studiecirklar för att få bidrag vilket kan vara värt 
att kolla upp.  
Det nämndes att ordförandena är de som ska agera valberedning åt valberedningen för SMC 
riks styrelse. 

5.3. Informatörsmötet 
Även mycket information här. 
Det var en säljkurs under detta möte. Kontentan var att man inte ska ljuga om vad man 
”säljer”. 
SMC-appen är på väg till iPhone, appen finns men väntar på godkännande för att få släppas 
ut till allmänheten. Den kommer ha en stil som liknar facebooks app och även Android-appen 
kommer få denna stil. 
Vi måste kontrollera alla GPS-koordinater vi har så att de inte pekar mitt ut i Atlanten. 
Det kommer finnas en webshop med profilprodukter (tröjor, visitkort, allt möjligt, etc.) 
Riks kommer stå för shopens kostnad men vi får betala för det vi plockar ut. Denna ska göra 
det lättare att skapa och trycka posters etc. 
Riks ska kontrollera alla bilder så att de håller acceptabel kvalité. Allt material som laddas upp 
kommer även bli tillgängliga för alla distrikt. 
En ny grafisk profil är på väg. Den ska ha lite mer valmöjligheter vad gäller färger jämfört med 
tidigare. 
Inför 50-årsfirandet kommer det bli en flaggkörning från Gällivare till Uppsala via väst- och 
östkusten. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Inget speciellt att ta upp. Det konstateras att det än så länge är dåligt med anmälningar till s.k. 
nyckelroller på kurserna 

7. Medlemsärenden 
Inga inkomna ärenden. 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan  

Christer vill veta hur många som är anmälda till vilka kurser. För att lösa detta ska Mikael ge 
honom behörighet att se sådant i bokningssystemet. Detta för att kunna rapportera på vår 
hemsida hur bokningsläget ser ut. 
SMC’s hemsida har fått mobilanpassning, inte helt perfekt så vi får se hur det utvecklas. 
Det är en del länkar som ska riktas åt nya håll och skapas. Christer ska få 
inloggningsuppgifter till Loopia för att kunna ordna det. 

8.2. Länsspalten 
Fortsatt bra, men Cecilia vill gärna se mer respons på sina mail. 

9. Aktivitetslistan 
9.1. Avstämning 

Avstämdes 

10. Övriga frågor 
Styrelsen ber Ylva ordna en blomma från oss till Bengt. 
Knix-foldern blir inte av i år. 
Eventuellt ska en Gröndalsfolder ordnas för att vi ska sprida lite mer info om vår underbara 
bana. 
Fikaträffar på Gröndal är ett välkommet inslag sett från Gröndals MSK. Micke och Fredde 
(MC-guider) kan gärna komma och prata lite om deras körningar under någon fikaträff. 
  



 

11. Nästa möte 
2013-04-24. kl. 18.00 
Christer blir fikaansvarig 

12. Avslut 
Mötet avslutades strax efter åtta. 


