
Protokoll nr. 2
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2021-02-03

Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Andrea Hudatzky, Regina Sjödin, Kim seppälä,

Tomas Eriksson, Jan Stegmann, Gunnar Friskopp samt webmaster Linus Andersson och MCT Jerry von

Hausswolff. Även Björn Denkvist, kandidat för kassörs-rollen deltar på mötet.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Björn .D., ny kassörs kandidat medverkar

också.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll  godkändes.

4. Ekonomi och budget
Regina går igenom räkenskaperna och meddelar att distriktet har mycket god ekonomi.

5. Information
Cecilia och Jerry redogör för mötet ang. samarbete med försäkringsbolag avs. kurser för kunder. Mötet hölls

mellan Riks och de större distrikten i landet, de som har flest kurser. Det handlar om försäkringsbolagens

satsningar i SMC, där de vill skjuta till pengar för vidareutbildning av sina kunder på MC-sidan. Det var ett bra

möte, enligt Cecilia, men en del frågor kvarstår och ett nytt möte kommer att hållas i mars, efter att Riks fått

återkoppling från berörda bolag.

6. Styrelseärenden
Mötet går igenom plan och upplägg för årsmötet. Vi testar olika funktioner i Teams och fördelar rollerna för

mötet. Vi har 27 föranmälda till årsmötet, varav en inte är medlem i distriktet. Mötet beslutar att denna medlem

inte ska erhålla möteslänken då vi kommer att ha slutna omröstningar och därmed inget sätt att säkerställa att

hen ej deltar i omröstning.

Samtliga handlingar finns upplagda på hemsidan, där alla - medlemmar eller ej - kan komma åt att läsa dem.

Vi beslutar att styrelse samt valberedning träffas i mötet en kvart innan, och att nya styrelsen stannar kvar efter

årsmötet för att hålla konstituerande styrelsemöte.

7. Verksamhetsärenden
Mötet diskuterar funktionärsdagen på Gelleråsen den 23 juni. Vi fastslår att gäster och externa funktionärer ska

betala 850 kr för att delta, men att distriktet tar hela kostnaden för interna (egna) funktionärer. Fem gästplatser

finns för särskilt utvalda VIP-gäster som väljs genom nominering.

MCT berättar att flera av vårens kurser redan är fullbokade, därav både Avrostningen och Tjej-avrostningen

(vilket aldrig hänt tidigare).

Vi har fått mail om att bjuda in våra lokala politiker och riksdagsledamöter. Det handlar om ett alternativ till

“En kväll på MC” som brukar arrangeras på Gillinge och dit alla trafikutskottets ledamöter bjuds in. Vi beslutar

anmäla intresse för att bjuda in till en kväll hos oss, i samband med t.ex. en kurs eller annan aktivitet. Riks ska

återkomma med lista på aktuella ledamöter som vi kan skicka inbjudan till.



8. Medlems ärenden
Vi, precis som de flesta andra distrikt, tappar medlemmar. Vi behöver ha en strategi för att locka fler lokala

medlemmar. Detta blir dock en fråga för den nya styrelsen att hantera.

9. Media
Linus har uppdragits att rensa bort allt gammalt på hemsidan, han kommer att arbeta med detta löpande under

våren. Framför allt ska alla gamla nyheter tas bort då det ligger hundratals i arkiven och det är onödigt att dessa

tas med till nya hemsideplattfomen.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

11. Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 23 mars, via Teams. Ordförande kallar.

12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff

Sekreterare Ordförande


