
 

 
Protokoll nr. 9 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2020-11-24 
Plats: E-möte via Google Meet 

Tid: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Björn Koefoed, Gunnar Friskopp, Regina Sjödin, Erik Nilsson,             

Andrea Hudatzky (ers. Anna Runarsdotter), 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 och vi kan räkna               

med ett resultat långt över budget. 

5. Information 
Jerry redogör kort för MCT-mötet som hölls 2/11, digitalt. Mötet avhandlade bl.a. den planerade              

kursverksamheten för 2021, som man hoppas kunna hålla ungefär som 2019, men det beror förstås på                

vilka restriktioner som blir.  

Cecilia redogör för ordförandemötet som hölls den 21/11, även detta digitalt. Mötet diskuterade det              

sjunkande medlemsantalet, något vi ser även i vårt distrikt. Man pratade också mycket om hur vi ska                 

locka customåkare till våra verksamheter. Det är en stor grupp bland mc-åkarna och bland våra               

medlemmar, men de frekventerar sällan våra aktiviteter. Detta är något för både styrelsen och              

resursgruppen att titta vidare på till nästa säsong. 

6. Styrelseärenden 
Cecilia vill instifta ett stipendium likt det SMC Väst har. Cecilia skickar info om tänkt upplägg till                 

styrelsen så att vi kan ta beslut på nästa möte.  

Julfirandet för funktionärerna ställs in pga Corona-läget. Även den anpassade aktivitet vi tänkt ha är               

olämplig att genomföra under rådande omständigheter, varför styrelsen beslutar som ovan. 

7. Verksamhetsärenden 
Styrelsen gick igenom de förslag som ligger i förslagslådan och dessa tas upp igen på kommande                

möten, för att eventuell kunna implementera förslag som styrelsen beslutar bifall.  

 



 

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

ordförandemötet den 21/11.  

9. Media 
Vi har annonserat på Facebook om nya kassör, men intresset har varit mycket svalt. I kommande                

distriktsspalt i MC-Folket finns också en blänkare om detta, vi får se vad det kan ge. 

10. Övriga frågor 
Nästa styrelsemöte, onsdag 13 januari, 2021. Mötet hålls digitalt via Google Meet. 

11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte, onsdag 13 januari, 2021. Mötet hålls digitalt via Google Meet. 

12. Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. 

 

 

 

 

 

Björn Koefoed Cecilia von Hausswolff 

Vice sekreterare Ordförande 

 

 


