Nr 11
Protokoll fört vid öppet styrelsemöte den 26 maj kl.18.00 hos Fam. Fröjd i Ängelsberg
Närvarande:Pia Thulin, Åsa Nordin, Ann-Christin Fröjd, Lars Fröjd, Roine Kreivi, Thomas
Nordström, Hasse Gabrielsson, Robert Wäm, Benny Johansson och Hasse Gabrielsson
Adjungerande: Eva Lundkvist
Frånvarande: Catrin Bartusch, Sinikka Keskitalo, Erik Löfstrand, JoAnna Bäck.
§1. Mötets Öppande.
Mötet öppnades av Ordförande som hälsade välkommen.
§2. Val av sekreterare och justerare.
Att skriva dagens protokoll utsågs Ann-Christin Fröjd.
Till att justera dagens protokoll valdes Åsa Nordin
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll hade sänts ut till styrelsen och det godkändes..
§ 5. Skrivelser och post.
Rabbisbladet hade kommit och dessutom broschyrmaterial för ”Se Oss Kampanjen”. Maria
Nordqvist från SMC Riks hade kontaktat Pia och ville ha hjälp med funktionärer till Mälaren
Runt den 21 aug. på Gröndal vid Eskilstuna Motorstadion. De som kan ställa upp kontaktar Pia
och dessutom lägger vi ut det på hemsidan. Pia kontaktar webbmaster.
§6. Ekonomi.
Det ekonomiska läget är under kontroll dock måste vi köpa in västar i olika färger för Knixkörningen. Dessutom är komradio inköpt för att användas vid Knix-körningen.

Beslutades även att köpa något till Robert Weiss som skadade sig vid en olycka. Pia och Sinikka
får i uppdrag att ordna något.
§ 7. Att göra listan.
”Skoj på hoj”på Gröndal,Eskilstuna den 5 juni finns mycket att göra p.g.a. Robert Weiss olycka.
Pia och Sinikka samarbetar och löser problemen. Eventuellt borde en scanner inköpas så det går
att scanna körkorten direkt vid anmälan till Knix-körningen.
Raceträffen i Karlskoga i slutet av juli fortsätter planeringen med.
SMC Touringen den 7 aug. håller Lasse F. i och man planerar att åka till Sparreholms slott.
Länsträffen den 18 aug. i Sala. SilverTown Mcc ansvarar för den.
Mälaren Runt den 21 aug. behövs funktionärer till. Intresserade mailar Pia.
SMC Riks har årsmöte i Åre den 4 sept. De som är intresserade av att åka dit pratar ihop sig om
samåkning.
SMC Västmanland har årsmöte den 11 sept. på lämplig plats i Västerås. Lasse kontaktar
Lanshövdingen om eventuell åkning och medverkan på mötet. Plats meddelas senare.
Lördag den 18 sept. har vi ”Kick Off” för nyvalda styrelsen och funktionärer i Västerås.
Den 13 okt. kl. 18.30 börjar vi med fikakvällar på ”Kalle på Spången” Pia och Åsa tar hand om
första träffen.
§8. Rapporter från arbetsgrupperna.
Aktivitetsgruppen: Två stycken ”Skoj på Hoj” har genomförts i Västerås med 20 deltagare och i
Arboga med 14 deltagare. Kursen med Vulcan Riders ställdes in p.g.a. för få deltagare.
Ekonomigruppen: Inget speciellt att rapportera
Utbildningsgruppen: Sinikka hade funderingar på om man kunde göra kursanmälan direkt på
hemsidan men det behövs vissa justeringar för att det ska fungera.
§9. Rapport från webmastern.
På hemsidan fanns några felaktiga datum. Webbmastern vill att så fort man upptäcker något fel
mailar man till honom som han rättar till
§10. Infospalten.
Det kommer ut ett nummer av MC-Folket före semestern och sista manusdag är 1 juni så det är
bråttom med material. Thomas fick lite uppslag vad som skulle med.
§ 11. Övriga frågor.
Åsa frågade valberedningen hur läget är inför årsmötet.
Thomas ”Tummen” Nordström, Roine Kreivi och Benny Johansson har aviserat sin avgång.
Några nya namn diskuterades och valberedningen jobbar vidare.
§12. Näst möte.

Nästa styrelsemöte diskuterades och beslutades att mötet läggs i samband med Länsträffen i Sala
den 18 aug. Träffen börjar kl. 18.00 och vi deltager där och tar ett möte kl. 19.00.
Hasse kontaktar JoAnna om vi kan vara på bilskolan i Sala.

§13. Mötets avslutning.
Mötet avslutades kl. 20.25 av Ordförande som tackade för visat intresse och önskade alla en
trevlig sommar.
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