
 

Protokoll Styrelsemöte 2015-7, 21 april 2015 

Plats:  Gröndal, Eskilstuna 

Tid: 18.00 

1. Mötets öppnande 
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar 

Erik Persson, Christer Karlsson, Daniel Sevdin (Skype), Kim Seppälä, Anna 

Runarsdotter, Pelle Blomgren 

1.2. Närvarande övriga 

Bernt Gustafsson 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes 

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll 
Godkändes 

4. Ekonomi och Budget 
Vi ligger i fas med ekonomin, SMC Västmanland har skickat faktura för 

”Sviestadagen” 2014, Gröndalsavtalet har inte kommit än. 

5. Styrelseärenden 
5.1. Rapporter från AG-möten 

Gröndal: 
Ny Gröndalspärm i containern finns nu med ”Incidentrapporter” + ”Loggboksblad” 

för avrostning/knix, en nyckel till containern ges till Daniel S. 
 
Knix: 
MCT Daniel Sevdin meddelar att alla Avrostning/Knixkurserna är nu bokningsbara 
(deltagare/funktionärer), TL saknas fortf på några KNIX-kurser,  nytt inskrivning 

förfarande med hjälp av färgade lappar lanseras på första KNIXen som är 17 maj. 

Touring: 
3st turer är planerade och utlagda i kalender. 

Grus: 
Grus-gruppen har en kurs klar den 3/5 de övriga kursdatum är inte helt klara än, 

grusgruppen har dialog med Eskilstuna kommun och SMK om datum o plats, 

grusgruppen ”genrepar” den 25/4 på Gröndal. 

6. Instruktörs- och resursärenden 
Lärlingsbok för aspiranter tittar MCT på, i dagsläget har vi Christoffer N och Bjarne E 

som aspiranter. 

 

7. Medlemsärenden 
En fråga från en deltagare på avrostningen om kursintyg, fråga tas upp med Patrik på 

School, Christer kollar med Patrik 

 

 

 



 

8. Informationsärenden 
8.1. Webbsidan 

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

folket nr:4 kom med.  

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.  

8.3. Gröndalsbladet 

Cecilia vill ha material för att kunna skriva den. 

 

 

9. Aktivitetslistan 
           Ligger i fas, infotavla till KNIX ”vem som jobbar” bör vara klart till första KNIX 

10. Övriga frågor 
10.1. Start2Ride, Erik P kallar till ett uppstartsmöte med Krekolas o MC-Verkstan 

samt Strängnäs Trafikskola, föreslaget datum för Start2Ride är 24 maj,  
10.2. Frågan om vilken fond vi tänkt skänka pengar till skjuts upp till årsmöte.  
10.3. Tältpaket från RIKS är på gång till Erik P 
10.4. Nätuppkoppling på Gröndal kollar Erik P upp. 
10.5. Christer föreslår att årsmötet hålls i Nyköping och tar på sig att kolla upp e.v 

lokaler/pris. 
     

11. Nästa möte 
   Nästa möte är den 20 maj på Gröndal kl 18.00 

12. Avslut 


