
 

Protokoll styrelsemöte, 13 maj 2014 
Plats:  Sävgatan, Torshälla 
Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 
Erik Persson, Pelle Blomgren, Kristoffer Anderberg, Christer Karlsson, Ylva Hesse 
  
1.2. Närvarande övriga 

       Bengt Allevad 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes  

4. Ekonomi och Budget 
Kassören rapporterar att det ser bra ut, vi håller budget. 

5. Styrelseärende 

         5.1. Rapport från AG-möten 
         - Knix 
 

Säsongen starta väldigt bra, efterlyser även att nyckelroller bokas in, fortf några datum utan TL 
te.x. Ny blankett kommit från RIKS gällande ”skaderapport” kommer att finnas i pärmen på 
Gröndal från 18 maj.  

  - Touring 
 
Inget nytt förutom det som redan är bestämt sedan tidigare, långsiktigt plan är att involvera Tuna 
Touring i touringkörningen, Christer för dialog med TTMC. 

  - Grus 

Grus-gruppen har haft sin första kurs, nivå 1, gick väldigt bra, deltagarna lyriska, grusgruppen kör 
genrep för nivå 2 kursen. 

5.2. Start2Ride 

Allt ser bra ut, ett extra möte hålls efter ordinarie styrelsemöte om den sista planeringen inför den 
18 maj. 

 

 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Funktionärslistan och e-postgruppen funk@smcsodermanland.se är uppdaterade, behovet av fler 
funktionärer finns. Nina Engqvist och Linda Carling är nya funktionärer/aspriranter. 

I utvärderingsmailet finns numer en länk till intresseanmälan om att bli funktionär. 
Tankar finns på att ev erbjuda en ”storbanekörning” för våra aspiranter, MCT undersöker detta 
vidare. 

 

 



 

7. Medlemsärenden 
Inga inkomna, värt att notera är att SMC Södermanland redan dragit in 22 nya medlemmar till 
SMC! 

 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan 
Webbsidan flyter på bra samma gäller för Facebook o forumet. 

8.2. Länsspalten 
Ser väldigt bra ut men som vanligt behöver Cecilia all information om händelser i distriktet. 

9. Aktivitetslistan 
Är uppdaterad 

 

10. Övriga frågor 
10.1. Container 

Container inköpt och står på plats på Gröndal, containern ska skyltas upp med SMC 
Södermanland och inredas med lagerhyllor, Erik P sköter detta. 
 

10.2. Motorbana, Gröndal 
Vid första KNIXen var banan dåligt sopade, MCT tar kontakt med Johan Heggblad vid 
tillfälle. 
 

10.3. Välkomst information Gröndal 
Vi behöver förbättra informationen för deltagare som anländer till Gröndal vid te.x KNIX för 
att de lättare ska förstå hur ”gången” är för besiktning och ankomstregistrering etc. 
”trottoarpratare” är ett alternativ, Pelle B kollar vad som finns och köper in 1-2st. 
 

10.4. Besiktasdagarna 
SMC Södermanland har folk på plats den 30/5 för att informera om vårt arbete och 
kursutbud. Förfråga om folk till eventet går ut via mail, Christer fixar.  
 

 
 

11. Nästa möte 
        Nästa möte är Måndag 16 juni 2014 på Gröndal kl 18 ( om Gröndal ledigt annars annan plats)
  

 

12. Avslut 
 

 

 


