
 

Protokoll Styrelsemöte nr 2014-11, 4 augusti 2014 
Plats:  Gröndal 
Tid: kl. 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Pelle Blomgren, Ylva Hesse, Daniel Sevdin. 

1.2. Närvarande övriga 
Bengt Allevad, Johan Öfverbäck, Bernt Gustafsson 

1.3. Val av sekreterare 
Ylva Hesse valdes till sekreterare. 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes 

4. Ekonomi och Budget 
Ekonomin ser bra ut vi har fortfarande ett överskott jämfört med budget. Vi har ännu ej fått 
faktura från SMC Västmanland för körningen på Sviesta. Vi har dock fått en faktura från 
SMC Riks för GI utbildningen förra året. Ylva tar kontakt med Riks och frågar om när beslut 
på detta tagits. 
Viktigt att alla skickar in sina reseräkningar innan den 7 september för detta räkenskapsår 
fram till den 31 augusti. 

Pelle har funderingar kring en reseräkning som skickades in av honom och Pontus i maj. 
Ylva kolla och återkommer. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från arbetsgrupper 

• Knix 
Knixen den 13/7 blev inställd. Styrelsen diskuterade hur detta ska undvikas i 
fortsättningen. Vi kom fram till att: 
- Undvika att lägga Knix 3 helger i rad 
- Om vi har ont om funktionärer gå ut med på torsdag innan att vi endast kör 2 

grupper, grön och gul. 
Ylva har gjort ett förslag att korta ner tiderna innan knix startar med 1 timme, vi provar 
detta körschema på söndag den 10/8 och faller det väl ut kommer det nya körschemat 
att appliceras på kommande knixkörningar. 
Vi har fått en del kommentarer på den enkät som skickas ut bl a: 
- Att det är mycket väntan innan knix startar. Därför testar vi nu nya tider på söndag. 
- Att kiosken borde ha bättre utbud. 
- Att feedback är det som efterfrågas mycket och för att ge bra feedback krävs många 

instruktörer. 
Vi pratade om att göra en informationsskrift om Gröndal: ”Så funkar det på Gröndal” Den 
ska informera om att det är ideell verksamhet som bedrivs, för att få större förståelse att 
det som görs på Gröndal knix bygger på frivillig basis. Ett förslag är att vi ber Cecilia v H. 
göra denna skrift. Erik tar kontakt med henne och hör om hon kan ta fram ett förslag. 
 



 

Vi har svårt att i tid få fram funktionärer till våra knix körningar. Styrelsen diskuterade 
kring detta och kom fram till att TL bör vara tillsatt i förväg. Vid kommande knix 
bestämdes följande TL: 
- 10/8 Bengt A 
- 17/8 Daniel S 
- 24/8 Johan Ö 
- 7/9   Vakant 
- 14/9 Funktionärsdag Bengt A / Johan Ö 
- 21/ 9 Vakant 
Funktionärsdag Bengt och Johan funderar över tema och program. 
 

• Grus 
 En förfrågan har lagts ut om intresse för ytterligare en gruskurs under hösten. Intresset 
har varit  svagt. Grusgruppen planerar inga fler kurser under hösten 

   
• Touring 

Har fungerat bra. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
6.1.  GI-kursen 
Hålls den 23-24/8 i Västerås. Erik P. Linda C och Nina E är anmälda. Pelle ska fråga om 
hans son Pontus B är intresserad av GI utbildning, då han har varit funktionär på 
gruskurser. 

6.2. Funktionärsbrist vid anmälan 
Har diskuterats under punkten Knix. Vi har fått fler funktionärer som arbetar för SMC 
Södermanland. Vi får fortsätta leta och fråga om intresse att arbeta som funktionär för SMC 
Södermanland speciellt på våra Knix körningar. 

7. Medlemsärenden 
Nina Engqvist och Bjarne Englund ska byta distrikt. Bengt ordnar med medlemskap. 

8. Informationsärenden 
8.1.   Webbsidan 
Uppdateras flitigt och fungerar bra 

8.2. Länsspalten 
Cecila skriver Länsspalten på ett utmärkt sätt. Hon efterlyser dock mer information från oss 
att fylla den med. 

9. Aktivitetslistan 
Vi har ej följt upp den 

10. Övriga frågor 
10.1.  Distriktsårsmötet 
Årsmötet kommer att hållas den 4/10 på Gröndal kl 13.00. Vi bjuder på någon form av 
förtäring till de som föranmäler sig. Styrelsen diskuterade att ha någon typ av föredrag för 
att locka fler medlemmar till årsmötet. Vi diskuterade även att ha någon form av 
avslutning/kickoff för nya och gamla styrelseledamöter. Erik P och Pelle B planerar 
årsmötet. 

10.2. Riksårsmötet 
Vi har idag ingen representant som kan åka på SMC Riks årsmöte. Johan Ö tillfrågas om 
han kan tänkas åka, han ska fundera och återkommer. 



 

10.3. Mälaren runt 
Pelle rapporterar att det behövs fler parkeringsvakter till Gröndal. Vi beslutar att på 
kommande Knix erbjuda en gratis Knix körning om man arbetar som parkeringsvakt på 
Gröndal. Johan Häggblad är ansvarig för parkeringen. Pelle och Cribbe kommer att delta. 

På Motorbanan ska uppvisning ske av olika aktiviteter på Gröndal. Knix ska köras i 20 min 
varje timme med start 12.20 i 4 pass. Bengt åtar sig att maila ut förfrågan om intresse av att 
delta på denna uppvisning. Vi ska prioritera custumhojar och tjejer på denna aktivitet. 

11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls den 8/9 på Gröndals motorstadion kl 18:00 

12. Avslut 
 

 

 

Justeras: 

 

 

 

_____________________    ______________________ 

Ylva Hesse sekreterare     Erik Persson ordförande 

 

 


