
 

 
Protokoll nr. 7 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-09-22 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Gunnar Friskopp, Andrea Hudatzky (ers. Regina Sjödin), Erik             

Nilsson (ers. Björn Koefoed), Jan stegmann (ers. Anna Runarsdotter). Tomas Eriksson deltog via Teams. 

MCT Jerry von Hausswolff närvarade också vid mötet. 

 

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 
Mötet gick igenom resultat- och balansrapport. Ekonomin är fortsatt mycket god. Vi har några ej               

bokförda kostnader som kommer att påverka nuvarande resultat, men vi kommer alltjämt att ha ett               

gott plusresultat vid bokslut. 

5. Styrelseärenden 
Styrelsen beslutar om följande kostnader: 

● Blomma samt gåva till Mats Sundströms begravning à 1500 + 1500 kr. 

● Julfest för funktionärer  à 45 500 kr  
1

● Inköp av kepsar med logga för 7 600 kr 

● Årsmöte 21 februari 2021 à 3 500 kr 

● 3 st HLR-kurser för funktionärer under 2021, för totalt 10 800 kr (20% rabatt) via CapoCoro 

En kassör kommer att behöva “rekryteras” till årsmötet 2021. Cecilia har lagt en annons på hemsidan                

samt ett inlägg på Facebook som publiceras om några dagar. I övrigt är det hög tid för valberedningen                  

att börja undersöka hur styrelsen ser ut och vilka som önskar kvarstå i sina uppdrag och inte. 

6. Verksamhetsärenden 
MCT redogör för kurs-säsongen som nu är avslutad. Vi har arrangerat 17 kurser varav 3 s.k.                

Klubb-Knix, vilket varit nytt för i år. Samtliga kurser har varit fullbokade, ofta med ytterligare               

personer som velat köa för plats.  

Vi har utöver kurserna arrangerat 4 funktionärsdagar, varav 3 på storbana. Nu i oktober arrangerar vi                

en Råd & Riktlinjer-kurs till vilken 16 funktionärer från distriktet är anmälda. Vi har dessutom 11                
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anmälda deltagare från andra distrikt. Vi kommer att få ersättning från Riks à 1 000 kr/person för                 

detta, enligt tidigare överenskommelse. 

Vidare meddelar MCT att vi har totalt 12 instruktörsaspiranter att ta hand om nästa år. Vi har haft en                   

enorm tillväxt under året och många har sökt sig till en roll i distriktet. Detta är ett mycket angenämt                   

problem som leder oss att tänka lite annorlunda till nästa år. Vi behöver skapa möjlighet för både                 

instruktörer och aspiranter att jobba aktivt, men också att få tid för egen träning. Resursgruppen får                

till uppgift att titta på detta till nästa säsong.  

Touringansvarig meddelar att man kört på med touring på onsdagar och lördagar och att man               

dessutom haft några enstaka grustouringar, vilket är nytt för året. Verksamheten har rullat på bra,               

med 15-20 deltagare varje gång. Nationaldags-turen blev dock en blöt historia... 

7. Medlemsärenden  
Inget att rapportera 

8      Media 
Cecilias spalt om buller har fått stor respons och hon har fått många mail från läsare över hela landet                   

som uppskattat spalten. Det är uppenbart att det finns gott om motorcyklister i Sverige som är                

bekymrade över utvecklingen i Europa och som anser att högljudda motorcyklar är ett växande              

problem. 

8. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte, tisdag  27 oktober 2020. 

 

 

 

 

Jan Stegmann Cecilia von Hausswolff 

Tf. sekreterare Ordförande 

 

 


