
 

Protokoll Styrelsemöte 2015-11, 20 september 2015 
Plats:  Gröndal, Eskilstuna 
Tid: 15.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Pelle Blomgren, Christer Karlsson, Daniel Sevdin, Kim Seppälä, Dennis 
Lindblom, Anna Runarsdotter 

1.2. Närvarande övriga 
Jukka Tähkävouri 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes 

4. Ekonomi och Budget 
Vi ligger i fas med ekonomin, prio inför nästa säsong bör vara 
utbildning/vidarutbildning av instruktörer framförallt då på grussidan. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

Gröndal: 
Planering inför 2016 års körningar bör komma igång snarast, MCT undersöker även 
om vi kan ha en HLR-kurs på försäsongen 2016. 
Knix: 
Knixen den 6/9 var helt incidentfri vilket är mycket glädjande, en knix återstår denna 
säsong. 

Touring: 
Samtliga turer genomförda, planering börjat inför säsongen 2016 

Grus: 
Grus-gruppens samtliga kurser är genomförda, planerar inför säsongen 2016 att 
skapa någon form av samarbete med Örebro, Västmanland och Södermanland vad 
gäller gruskurser och fortbildning. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
3 st nya grundinstruktörer i distriktet genom examination den 30/8 i Västerås, Maria 
N, Christoffer N och Bjarne E, vi har även fått en ny grundinstruktör genom inflyttning 
i distriktet, Eva B samt en ny aspirant och en ny resurs. Aspiranter bör gå minst en hel 
säsong som aspiranter innan de går upp för examination. 

 

 

 

 

 
 



 

7. Medlemsärenden 
Inga inrapporterade.  
 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan 

Webbsidan flyter på bra, Facebook-sidan o forumet likaså. 
 

8.2. Länsspalten 
Ser bra ut men som vanligt är det viktigt att vi ser till att Cecilia får rätt 
information om vad som händer samt att AG-grupperna skickar över rapporter.  
 

9. Aktivitetslistan 
           Infotavla till KNIX ”vem som jobbar” ,ett designförslag presenterades och detta  
             förslag jobbas det vidare på, liten Whiteboardtavla finns i containern för ändamålet . 

10. Övriga frågor 
10.1. Årsmötet för Södermanlands del, blir på Öster Malma den 11/10 med följande 

ordning: inskrivning, fika, årsmöte och som avslutning en stärkande 
viltpromenad med små överraskningar. Kallelse har gått ut via e-post dock 
verkar inte det tekniska hos Riks fungerat så väl, lite osäkert hur många som 
verkligen fått kallelsen via e-post, kallelsen har även gått ut via sociala medier 
samt länsspalten. 
 

10.2. Riks årsmöte, Erik P och Pelle B besökte årsmötet och lämnade en kort rapport 
bl.a var det en hel del prat om Trafikverkets ”lista” samt att verksamhetsåret 
ändras till att bli kalenderår. 

11. Nästa möte 
   Nästa möte är något den nya styrelsen får ta beslut om. 

12. Avslut 


