Planeringsmöte
2011-11-06

Protokoll
Fört vid planeringsdag, den 6 november, 2011.
Närvarande:
Se bif. närvarolista

§1.
Mötets öppnande
Ordförande Pia Thulin öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
§2.
Val av sekreterare och justerare
Cecilia von Hausswolff väljs att skriva protokollet och Åsa Nordin väljs att justera detsamma.
§3.

Planering av aktiviteter för säsongen 2012

Knix-kurser på Sala Racing Park (SRP)
Mats Engström berättar att Anneli, som förestår SRP, önskar att vi ska hålla kurs där varje
vecka nästa sommar, varannan torsdag och varannan söndag. De närvarande är överens om att
detta är mer än vad vi kommer att klara och man föreslår istället en körning var tredje till var
fjärde vecka. Mötet beslutar att överlåta Knixplanering helt åt Utbildningsgruppen, som
inledningsvis kommer att kalla till möte med SRP. I dagsläget finns inget avtal med SRP och
att få till ett sådant är högsta prioritet, därefter ska sommarens planering fastställas. Frågan tas
upp igen på kommande styrelsemöte. Föreslaget pris per knixkurs är 250:-/medlem och 350:/icke medlem. Fika och lunch finns att köpa.
Grundkurser/avrostningar
Mötet beslutar att två instruktörsavrostningar ska hållas under våren. Dels en regelrätt
avrostning den 14 april, och så en den 21 april, där syftet är att gå igenom kursupplägg och
banbygge samt att förbereda instruktörerna för årets kursverksamhet. Det föreslås att vi ska
bjuda in SMC Södermanland att vara med någon av dessa dagar, företrädesvis på SRP.
Vidare beslutas att hålla en till två avrostningar för medlemmar och övriga, förslagsvis den 19
april i Arboga och/eller den 12 maj i Västerås, samt en avrostning för tjejer, t.ex. den 28 april.
Den senare föreslås arrangeras tillsammans med SMC Södermanland, på Gröndal, precis som
förra säsongen. Janne Färm uppdras kontakta SMC Södermanland angående tjejavrostningen.
Mötet diskuterar också banan i Orresta, som varit under uppbyggnad i år, och Janne uppdras
kontakta Jan Sund för att höra hur bygget framskrider samt om det finns möjlighet att kunna
använda banan nästa säsong.
Föreslaget pris per grundkurskurs är 200:-/medlem och 250:-/icke medlem. Fika och lunch
ingår.
Gruskurser
En grundkurs i gruskörning planeras in den 2 juni, sannolikt i Heby som tidigare. Önskemål
om en lite mer avancerad kurs har framkommit och mötet beslutar att försöka hålla en sådan
kurs den 25 augusti. Denna kurs ska vara öppen för alla, man måste alltså inte vara någon
avancerad grusförare, men man bör ha en motorcykel som är någorlunda anpassad för
ändamålet. Robban Wärm och Roine Kreivi uppdras samordna dessa kurser. Föreslaget pris
per kurs är 500:-/medlem och 700:-/icke medlem. Fika och lunch ingår.
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Garagekurser
Aros Racing har meddelat att de är intresserade av fortsatta samarbete och att de gärna håller
garagekurser även nästa år. Då de letar ny lokal för sin verksamhet kan de dock inte förbinda
sig till något dylikt åtagande i dagsläget. Frågan tas upp igen längre fram.
Tor föreslår en kurs i dämpning/fjädring och även denna fråga uppdras åt Utbildningsgruppen
att driva vidare. En sådan kurs bör hållas på bana, t.ex. på Gröndal, och vi bör bjuda in SMC
Södermanland att delta i sådant fall en kurs blir aktuell. Tor tar upp frågan i utbildningsgruppen och rapporterar till styrelsen på kommande styrelsemöte.

Fikaträffar i vår
Följande fikaträffar planeras in under våren:
• 4 januari, Åsa och Pia är värdinnor
• 1 februari, Antonio och Robban är värdar
• 7 mars, Tor och Martin är värdar
• 4 april, Åsa och Pia är värdinnor
Fikaträffarna hålls på Café Gränden i Västerås, den första onsdagen varje månad, kl. 18.30.
Värdarnas uppgift är att möta upp fikasugna medlemmar, informera om SMCs verksamhet
och bidra till att de närvarande har så trevligt som möjligt.
Länsträffar
Den 16 maj anordnar vi Lilla Hytträffen tillsammans med Brakeless MC i Ängelsberg.
Dessutom ska en länsträff hållas under sensommaren, förslagsvis den 22 augusti. De
närvarande uppdras inkomma med förslag på aktivitet till styrelsen som tar upp frågan igen på
kommande möte.
Vardagstouring
Dessa körningar hålls den sita torsdagen varje månad, alltså den 26 april, 31 maj, 28 juni, 26
juli och 30 augusti. Turerna, på ca 10-15 mil, körs kvällstid och inkluderar en fikapaus på
något väl valt café, företrädesvis hos någon av våra samarbetspartners. Touringen kostar
ingenting utan har som syfte att samla distriktets medlemmar, och andra, för en gemensam tur
och trevlig samvaro. Ingen föranmälan behövs och varje deltagare bekostar således sin egen
förtäring.
Lördagstouring
Två lördagskörningar planeras in, den 16 juni och den 11 augusti. Dessa turer är heldagsturer
och både fikapaus och lunchuppehåll ingår. Precis som för vardagskörningarna tar SMC inget
betalt, ingen föranmälan krävs och varje deltagare bekostar sin egen förtäring.
Dessutom kommer Lasse att hålla sin sedvanliga Pingstkörning den 27 maj, precis som
tidigare år. Trevlig samvaro, fina hojvägar och tid för samtal över en god lunch är målet med
detta evenemang. Även denna körning är gratis, precis som för våra övriga touringar.
Övriga körningar
Tor föreslår en weekendtouring i Norge, t.ex. från torsdag till måndag, under någon av
sommarmånaderna. Övriga anser att förslaget är bra och Tor uppdras ta fram ett förslag att
presentera längre fram.
Pia berättar att hon fått förfrågningar om Nationaldags-touring och Robban berättar då om de
körningar som Hellre Diket brukar anordna varje år. Det är en nattkörning som går av stapeln
den 5 juni varje år. Man kör under natten för att sedan avnjuta soluppgången på
nationaldagens morgon tillsammans. En sådan körning skulle kunna anordnas i samarbete
med Hellre Diket. Frågan tas upp i Touring-gruppen.
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Övriga aktiviteter
Handlardagar räknar vi med att hålla i samarbete med Yamaha Store, Italia Bike Center och
FunBike, såsom vi gjorde föregående säsong. Detta planeras inom Informationsgruppen och
förmedlas på kommande styrelsemöte.
Lasse berättar att han och Hasse planerar att anordna Stämpeljakten nästa säsong, precis som
tidigare. Hasse har för närvarande uppdraget att kontakta och etablera samarbete med olika
företag i länet där SMCs medlemmar kan få olika rabatter. Mötet föreslår att även Linda
Claesson, som är distriktets informatör, ska involveras i detta arbete.
Mötet uppdrar åt Lasse att kontakta Filip Backlund för att höra med honom om han har
möjlighet att hålla en föreläsning för våra medlemmar, förslagsvis i februari.
§4.
Att göra inför säsongstart
Lasse påpekar att information till SMC-boken ska vara Riks tillhanda senast den 15 december
och att aktivitetsfoldern, som skickas ut med MC-Folket i mars, ska vara inlämnad i januari.
Cecilia uppdras ta fram layout på folder, Lasse ordnar sedan med tryckeriet och ser till att
foldern kommer iväg till MC-folket.
Ett nyhetsbrev ska skrivas och skickas ut till distriktets medlemmar i början på nästa år och
Linda uppdras ta hand om detta.
§5.
Nya arbetsgrupper
Mötet beslutar om tre arbetsgrupper som under verksamhetsåret ska arbeta med våra olika
aktiviteter:
• Utbildningsgruppen består av Pia Thulin, Janne Färm, Tor Berg, Mats Engström,
Katja Lundqvist och Robban Wärm. Gruppen har hand om planeringen av vår
kursverksamhet.
• Touringgruppen består av Antonio Grimaldi, Lasse Fröjd, Åsa Nordin och Niklas
Thulin. Gruppen har hand om planeringen av våra touringar.
• Informationsgruppen består av Linda Claesson, Mathias von Hausswolff, Lasse
Fröjd, Hans Gabrielsson och Cecilia von Hausswolff. Gruppen hanterar och
sprider information samt planerar marknadsaktiviteter och liknande.
§6.
Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet, tackar de närvarande för närvaro, engagemang och goda idéer.

Vid pennan:

Justeras:

Cecilia von Hausswolff

Åsa Nordin
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