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Protokoll
Fört vid styrelsemöte den 1 november, 2011
Närvarande:
Pia Thulin (ordf.)
Cecilia von Hausswolff (sekr.)
Åsa Nordin
Jan Färm

Lars Fröjd
Ann-Christin Fröjd
Mathias Elofsson
Martin Vare

Tor Berg
Antonio Grimaldi
Linda Claesson

Frånvarande:
Mats Engström

§1.
Mötets öppnande
Vice Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
§2.
Val av justerare
Åsa väljs att justera protokollet.
§3.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§4.
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns i sin helhet.
§5.
Skrivelser och post
Pia berättar att hon fått ett mail från Annelie på Sala Racing Park. Där framgår att de önskar
att vi ska vara där för att hålla knix-körningar så ofta som varje vecka nästa sommar, varannan
torsdag och varannan söndag. Detta kommer att diskuteras under planeringsmötet den 6
november.
§6.
Ekonomi
Åsa redogör kort för ekonomin och berättar att likviditeten är fortsatt god. Resultatrapport
biläggs protokollet (bilaga 1).
Vidare berättar Åsa att vi inte erhållit så mycket pengar avseende knix-körningarna på
Gröndal som vi hade hoppats. Anledningen till detta är att vi inte haft möjlighet att bidra med
så mycket hjälp som vi önskat, varför SMC Södermanland fått dra ett tyngre lass och därmed
också fått ta en större del av intäkterna.
§7.
Att Göra-listan
Nästa fikaträff är imorgon, den 2 november, och det är Mathias och Hasse som är värdar.
Mötet diskuterar synligheten på dessa träffar och beslutar att ett standar med vår flagga ska
köpas in. Detta åläggs Åsa att ombesörja.
Planeringsdagen den 6 november kommer att hållas i NTF-lokalen i Västerås. Cecilia
meddelar att hittills har elva funktionärer anmält att de kommer att delta. Pia poängterar att
det är viktigt att alla håller tiden så att vi kan komma igång direkt kl. 10. Mötet beräknas ta
åtminstone fyra timmar och gemensam lunch intas på lämplig, närbelägen restaurang.
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§8.
Rapporter från arbetsgrupperna
Tor redogör kort för de tvås funktionärsmöten som hölls den 21 och den 31 oktober. Han
berättar att det var bra möten där många synpunkter och idéer lades fram. Man lyckades dock
inte välja någon MCT då ingen frivilligt ville åta sig uppdraget. Istället åtog sig Tor att vara
samordnande för funktionärerna och att stå för kontakten mellan dem och styrelsen och
därmed är han att betrakta som MCT tillsvidare. Till sin hjälp har han Mats Engström och
Katja Lundqvist som ansvarar för våra körningar på Sala RP, Janne Färm som har hand om
våra avrostningar och eventuellt också Robert Wärm som då har hand om våra gruskurser.
Pia berättar att det generellt är enklast att få ihop funktionärer till ban- och knix-körningar,
medan avrostningar och gruskurser är svårare. I dagsläget har vi bara två grusinstruktörer och
vi bör försöka värva fler under det kommande året.
Pia meddelar att nya regler kring instruktörsutbildningen kommer att fastställas under hösten.
De riktlinjer som sedan ska gälla ska vara tydligare och de ska gälla samtliga disktrikt.
Tidigare har det funnits rekommendationer, men distrikten har tolkat dessa olika vilket några
kan uppleva som orättvist.
§9.
Rapport från webbmastern
Cecilia föreslår att alla uppdrag till webmaster tilldelas honom via mail. I mailet ska redan i
ämnesraden framgå tydligt att det är information som ska läggas ut på hemsidan. Hon påpekar
också vidare att det är viktigt att all nödvändig information finns i mailet, såsom datum, plats
och klockslag. Att hänvisa platser till något lokalt, vedertaget uttryck, såsom t.ex. ”Gamla
Nalles” i Arboga är inte att föredra. Alla, även utsocknes, ska hitta till våra aktiviteter.
Antonio meddelar att han anser att hemsidan är svårnavigerad och att han saknar dokument
som borde finnas tillgängliga för styrelse och funktionärer. Då hemsidans design är fastställd
av Riks är detta svårt att göra något åt, men webmaster ska uppdras se över möjligheterna att
skapa egna flikar för styrelse och funktionärer, där de kan hitta dokument och information
som är av vikt för dem i deras arbete. Cecilia påpekar också att en uppgradering av den
plattform som SMC använder för sina websidor, EPiserver, är planerad inom kort, och detta
skulle kunna innebära att sidan blir enklare att arbeta med.
§10. Infospalten
Lasse meddelar att han skickat in manus till nästa tidning som kommer ut i december. Han
berättar också att Riks gått ut med riktlinjer för infospalten till samtliga distriktsredaktörer.
Där framgår att spaltens innehåll ska vara riktat framåt och främst beskriva kommande
aktiviteter.
§11. Ordföranden har ordet
Tor kungör att de i styrelsen ska se till att aktivera sina SMC-mail samt att samtliga i styrelsen
dagligen bör läsa sin mail då detta är det främsta kommunikationssättet.
§12. Övriga frågor
Linda Claesson, som inbjudits att delta vid detta möte, har erbjudit sig att bli distriktets
informatör. Linda är yrkesverksam som informatör och har erfarenhet av att arbeta med
nyhetsbrev, pressinformation och mediakommunikation. Linda väljs in som distriktsinformatör och är därmed framledes en del av styrelsen. Mötet beslutar också att en punkt för
information ska införas i kallelsen.
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Tor meddelar att Bågen MC, som arrangerar Västmanland Runt, under nästa kommer att dela
upp intäkterna från evenemanget mellan SMCs Skadefond och SMCs Rättsfond. Tidigare har
alla intäkter uteslutande gått till skadefonden.
Antonio föreslår att ett organisationsschema för styrelsen upprättas och sedan läggs upp på
hemsidan, så att det blir tydligt för alla medlemmar hur organisationen är uppbyggd. Cecilia
uppdras göra ett sådant organogram.
§13. Nästa möte
Nästa möte blir den 30 november, kl. 18.00, i NTF-lokalen i Västerås.
§14. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

Pia Thulin

Cecilia von Hausswolff

Ordförande

Sekreterare

Åsa Nordin
Justerare
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