
 

Protokoll nr. 2 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-02-25 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Jerry von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Erik Nilsson, Gunnar Friskopp, Jan Stegmann 

Regina Sjödin och Björn Koefoed. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
Godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

4. Ekonomi och budget 
Fortsatt god ekonomi i balans med budget. 

5. Styrelseärenden 
Jerry och Cecilia representerar distriktet vid riksårsmötet i Båstad i maj. Eftersom Cecilia ska delta på                

ordförandemötet på fredagen åker de båda ner på torsdagkvällen och de åker sedan hem på lördag                

eftermiddag, efter årsmötet. De ska titta på billigast möjliga resealternativ. 

6. Verksamhetsärenden 
Vi har en teori-dag med alla funktionärer den 29 mars, på Strömsholm. Vi kommer att prata om                 

kultur, kommunikation och struktur enligt R&R. Funkis-avrostning på Gröndal blir den 3 maj och              

sedan drar kursverksamheten igång. 

Alla knixkurser (9 st) ligger upplagda på hemsidan, vi kommer att köra i huvudsak på söndagar, men                 

även några torsdagkvällar, precis som förra året. Två gruskurser planeras också, steg I och II, troligen                

en i maj och en i juni. Dessa är inte bokade än, men Pelle har kontakt med kommunen. 

7. Medlemsärenden  
Mötet beslutar att endast SMC-medlemmar ska erbjudas stämpelkorten i år. Detta för att främja              

medlemstillväxten som var klen förra året. Vill man bli medlem ska man fyll i en lapp för detta så att                    

vi kan registrera medlemskapet, och då får man ett tomt stämpelkort, utan stämpel. Detta visar man                

sedan upp vid nästa kurs, tillsammans med styrkt medlemskap och då får man två stämplar. De som                 

vill bli medlem och som har Swish kan betala direkt och få sin stämpel på en gång. 

Det har inte offentliggjorts ännu, men nu kan alla som har någon slags uppdrag i distriktet också bli                  

medlem i det distriktet, oavsett var man bor. Detta berör ett antal personer i vårt distrikt och Cecilia                  

har meddelat Riks vilka som valt att byta i och med denna nya rutin.  

 



 

Vi planerar en medlemsdag den 7 juni, en söndag. Denna dag är till endast för medlemmar och för de                   

som blir medlemmar på plats, via Swish. Gunnar har kontakt med MC-handlarna i distriktet och               

kollar med dem hur de kan tänkas vilja bidra. Frågan tas upp igen på nästa möte. 

8. Media  
Linus Andersson är sedan konstituerande mötet vår nya webbmaster.  

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor tog upp på mötet. 

10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 17 mars,  kl. 18.00, på GTR Motorpark. 

 

 

 

 

Björn Koefoed Cecilia von Hausswolff 

Vice Sekreterare Ordförande 

 

 


