
 

 
Protokoll nr. 8 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-10-27 
Plats: Gröndal 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Gunnar Friskopp, Regina Sjödin, Erik Nilsson             

(ers. Björn Koefoed), Jan stegmann, Kim seppälä.  

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. Regina meddelar             

också att vi erhållit pengar från Riks för den genomförda R&R-kursen. Fakturor till övriga deltagande               

distrikt har också gått iväg.  

Vi kommer att få faktura för några funktionärsvästar. Cecilia har beställt några nya gröna västar med                

SMC SCHOOL tryckt på oket. När de kommer kan vi kasta några av de mest slitna. Våra nya                  

instruktörer har också fått länken så att de kan beställa västar och länken har också gått ut till några få                    

som vill beställa en egen grön väst.  

5. Information 
Cecilia redogör kort för Informatörsmötet som hölls 26/10. Mötet avhandlade främst information som             

kan vara relevant för nya informatörer och webmastrar men en del info vad intressant även för oss                 

“veteraner”, såsom medlemsantal, olika annonseringsmöjligheter, SMC-boken och hur vi ska arbeta           

med Social Media.  

Den 2/11 hålls MCT-möte och den 21/11 hålls ordförandemöte, bägge möten hålls digitalt. 

Det finns nu en ny plattform för hantering och bokning av grundkurser. Den är fortfarande under                

utveckling och vissa funktioner är ännu ej på plats, men Cecilia har lagt upp både kurs och årsmöte,                  

vilket så småningom blev riktigt bra.  

Vi kommer att få en ny hemsida, förhoppningsvis under 2021. Innan dess är det önskvärt att vi rensar                  

bort allt gammalt från nuvarande hemsida så att vi inte flyttar över en massa gammalt som inte är                  

relevant. Linus uppdras titta på detta, med stöd av övriga styrelsen.  

 



 

6. Styrelseärenden 
Styrelsen diskuterar annonsering efter kassör. Att sätta en annons i MC-folket tror vi kostar mer än                

det smakar och vi beslutar att lägga några hundralappar på att marknadsföra vår annons på Facebook                

istället. Cecilia ombesörjer detta.  

Cecilia berättar att två välkända funktionärer visat intresse för valberedarrollen. Det är Christian             

Runsten och Maria Nyström som ebjuder sig att vid årsmötet ersätta nuvarande valberedare Jerry von               

Hausswolff och Linus Andersson.  

Vidare beslutar styrelsen att 20 biobiljetter ska inköpas, som vi gjort tidigare år. Dessa kan användas                

som gåva till deltagare, samarbetspartner eller funktionär. Cecilia uppdras lägga en beställning. 

7. Verksamhetsärenden 
Cecilia har skapat en förslagslåda som ligger tillgänglig för alla i funktionärsgruppen på Facebook.              

Alla som är med i gruppen kan lägga förslag på allt möjligt som har med verksamheten att göra. De                   

förslag som kommer in kan dock endast ses av några få, men Cecilia kommer att lägga upp dem på                   

Facebook löpande, i samma grupp, som en egen fil. På så vis är alla delaktiga i processen. 

Årsmötet är planerat den 21 februari 2021, på Blommenhof Hotell i Nyköping. Cecilia önskar att MCT                

för grus och asfalt samt ansvarig för Touring inkommer med egen redogörelse för sin respektive               

verksamhet. Hon ber också alla att ta sig tid att läsa verksamhetsberättelsen när den så småningom                

skickas ut för granskning.  

8. Medlemsärenden  
SMC fortsätter att tappa medlemmar, i alla distrikt. Man kommer att diskutera medlemsnytta på              

ordförandemötet den 21/11.  

8      Media 
Vi ska marknadsföra annonsen om Kassör på Facebook.  

9. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte, tisdag  24 november 2020. 

 

 

 

 

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff 

sekreterare Ordförande 

 

 


