Nr.7
Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 jan. kl. 18.30 hos Pia Thulin, Västerås
Närvarande:Pia Thulin, Åsa Nordin, Ann-Christin Fröjd, Sinikka Keskitalo, Lars Fröjd,
Robert Wärm, Roine Kreivi, Thomas Nordström
Frånvarande: Catrin Bartusch, Benny Johansson, Erik Löfstrand, Hasse Gabrielsson, JoAnna
Bäck.
§1. Mötets Öppande.
Mötet öppnades av Ordförande som hälsade välkommen.
§2. Val av sekreterare och justerare.
Att skriva dagens protokoll utsågs Lasse Fröjd.
Till att justera dagens protokoll valdes Åsa Nordin
§3. Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll var utskickat till styrelsemedlemmarna och det godkändes.
§5. Skrivelser & Post.
Det hade ej kommit någon speciell post eller skrivelser.
§6. Ekonomi.
Det ekonomiska läget i organisationen är bra och inga större utgifter är på gång.
§ 7. Att göra listan.
Aktivitetskalendern för 2010 skall tryckas upp och sändas till MC-Folket för att få med det i
nr.3 till alla
medlemmar.
Lasse

kontaktar Hasse hur många vi tryckte upp förra året. Lasse kollar även med Hultebo tryckeri
om offert på tryckning av 2.000 ex.
Närmast på
programmet just nu står upptakt och genomgång för instruktörer som blir på STRIKE lördag
den 23 jan. kl. 11.00 till 16.00. Sinikka håller i det hela.
En
fråga om nya instruktörer diskuterades och vi bör få fram flera intresserade och vi lägger ut
det på hemsidan samt tar upp det på våra utbildningar i vår.
Ellas föreläsning den 4 feb. har det inte kommit några anmälningar till så Pia kontaktar Ella
och kollar hur vi skall
göra.
Onsdag den 17
feb. kommer Annie Seel till Västerås och berättar om sina äventyr på MC. Vi har bokat lokal
på Hälla Ring och i dagsläget är det 25 anmälda. Vi behöver ca:40 deltagare för att det
ekonomiskt ska gå runt och det torde ej vara några problem att få det antalet. Åsa och Hasse
kontaktar Västerås Tidning och VLT om blänkare i
tidningarna.
Den 20 feb. bjuds styrelsen på bowling och mat
på STRIKE. Vi samlas kl. 18.00 och Pia kontaktar Janne Sund med fru som vi beslutat bjuda
med. Om någon styrelsemedlem vill ta med respektive betalar dessa ett självkostnadspris.
Åsa bokar lokal och anmälning görs till Åsa senast den 5
feb.
En HLR-utbildning för instruktörer och funktionärer måste genomföras och Sinikka har
kontaktat en utbildare som kan hålla kursen. Kursen kostar 150:- per person och håller på 2,5
tim. Bestämdes att kalla till kurs den 8/3 och 18/3 kl. 18.00. Vi håller till i NTF-lokalen och
Pia bokar lokal. Anmälan till
Sinika.
Instruktörsutbildning blir det i Borlänge den 19 – 21 mars och styrelsen beslutade att vi
betalar för alla som vill gå på kursen. Summan är 500:- per deltagare och Sinikka har gjort en
lista på de instruktörer vi har i länet. Anmälan sker till SMC
Riks.
Pia mailar till klubbarna i länet och försöker
göra en planering så styrelsen kan besöka klubbarna och presentera sig på något
styrelsemöte.
Fikaträff på ”Kalle på
Spången” blir den 10 feb. och Robban och Åsa är kvällens värdar.
§8. Rapporter från arbetsgrupperna.
Aktivitetsgruppen: Lasse rapporterade att de var 13 personer på fikakvällen på ”Kalle på
Spången” den 13
jan.
Pia har haft
kontakt med den nyvalda styrelsen i Södermanlands Län.
Ekonomigruppen:
Infogruppen:
Utbildningsgruppen: Se ovan
§9. Rapport från webmastern.
En fråga kom upp varför det inte fanns så många protokoll på hemsidan och Lasse pratar med
Matte om detta.

§10. Övriga frågor.
Distriktsinformatören Thomas vill ha med på dagordningen att vi varje möte tar upp det vi
vill ha med i spalten i MCFolket.
Planeringshelgen bör
ligga tidigare på året så vi försöker att lägga den i september – oktober i stället för
december.
Länsträffen
den 18 aug. pratar vi med Benny och Silvertown Mcc om de kan hålla i.
Skjortor till styrelsemedlemmarna diskuterades och Åsa har en kontakt som hon kollar med.
§11. Nästa möte.
Nästa möte blir den 24 feb. 2010 kl.19,00 på NTF-lokalen. Västerås.
§12. Mötets avslutning.
Mötet avslutades kl. 20.55 av Ordförande som tackade för visat intresse.
Vid Pennan
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