Nr.6
Protokoll fört vid styrelsemöte den 9 jan. 2012 kl. 18.00 hos Linda Classon och Mathias
Elofsson på Rönnby i Västerås.
Närvarande:Pia Thulin, Åsa Nordin, Ann-Christin Fröjd, Hasse Gabrielsson, Peder Oldenstedt,
Tor Berg, Linda Classon, Mathias Elofsson, Antonio Grimaldi, Janne Färm och Lasse Fröjd.
Frånvarande: Cecilia von Hausswolff, Martin Vare och Mats Engström
§1. Mötets Öppande.
Mötet öppnades av Ordförande Pia Thulin som hälsade alla välkommna och tackade Linda och
Mathias för värdskapet.
§2. Val av sekreterare
Att skriva dagens protokoll utsågs Lasse Fröjd.
§ 3. Val av protokollsjusterare.
Åsa Nordin valdes till protokollsjusterare.
§ 4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5. Föregående styrelseprotokoll
Protokollet var utsänt till styrelsemedlemmarna och det godkändes.
§ 6. Skrivelser och post
Inget speciellt hade kommit under helgerna.

§ 7. Ekonomi
Kassören rapporterade att ekonomin är stabil och det är inga stora utgifter på gång.
Åsa rapporterade att hon varit på NTF-kontoret med en julblomma eftersom vi får låna deras
lokaler för styrelsemötena.
Åsa hade beställt de profilkläder vi tidigare bestämt om till nya styrelsemedlemmar.
En telefon och dator har diskuterats och Pia hade en ny dator som hon skulle sälja. Styrelsen
beslutade att för 2.600:- köpa denna dator av Pia.
Åsa kollar vad ett telefonabonemang kostar.
Toni kollar priser på en projektor.
§ 8. Att göra listan
Närmast på programmet står Fikaträff på Cafe Gränden den 1 feb. Toni och Robban är värdar.
Toni kollar bokning av rummet på Cafe Gränden.
Filip Backlund hade föreslagit den 11 feb och 25 feb. för sitt föredrag. Beslutade att ta det den 25
feb. klockan 15.00. Toni kollar Aros Motorveteraners lokal och Lasse kollar med Filip om han
har all utrustning och om det kostar något om vi måste blåsa av. Beslutades att ta 150:- i inträde
för SMC-medlemmar och 200:- för övriga. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Minst 25 personer
skall förhandsanmäla sig. Tor tar emot anmälningar via mail. Detta måste ut på hemsidan och på
Facebook. Vi pratar med Martin Vare om vi kan få med något i radion på deras evenemangstips.
Linda skall sända ett mail till alla SMC-medlemmar som vi har mailadresser till om vad som är
på gång. Försöker även lägga ut det på Sporthoj.com. Tor lägger ut på Sporthoj.com
Aktivitetskalendern som skall med i MC Folket nr 3 diskuterades och några datum justerades
dessutom kollar Tor med SMC Södermanland om vi kan ha Tjejavrostningen tillsammans med
dem. Beslutades att Länsträffen den 22 aug. svarar touringgruppen för. SMC Västmanlands
årsmöte blir lördag den 8 sept. Lasse kollar tryckning och transport till Borlänge. Vi trycker upp
3.000 ex. Lasse kontaktar Cecilia om ändringarna och Tor kommer tillbaka om Tjejavrostningen.
En Vårfest har tidigare diskuterats och i mailutskicket som Linda skall göra ber vi om svar om
det finns något intresse bland medlemmarna för en Vårfest.
Mathias hade pratat med Malin på Civilförsvaret, Västerås om HLR Utbildning och beslutade att
ett datum bestäms i samråd med utbildaren och utbildningsgruppen.
§ 9. Rapport från arbetsgrupperna
Juldagens Pubrunda blev ingen succè med bara ett fåtal deltagare. Styrelsen får diskutera hur vi
gör i fortsättningen.
Tor i Utbildningsgruppen hade idag på mail från SMC Riks (Patrik Eriksson) fått Styrdokument
för KNIX, Avrostning och Storbana. Detta skall läsas igenom och eventuella synpunkter skall
lämnas in senast den 15 feb. Tor hade vidarebefodrat detta till alla funktionärer och begärt ett
snabbt svar.
Peder kontrollerar hur en eventuell krishantering skall genomföras om det sker en olycka.
Utbildningsgruppen hade bjudit in alla styrelsemedlemmar, funktionärer och instruktörer till ett
möte med efterföljande julbord på Kolswa Herrgård den 8 dec. 16 personer medverkade och alla
var mycket nöjda med maten om omgivningen.

Ett avtalsförslag med Sala Racing Park skall Tor ta fram tillsammans med Anneli på S. R. P. som
styrelsen och utbildningsgruppen skall gå igenom.
Ett Organisationsschema hade tagits fram av Toni, Martin och Cecilia och ett utkast var utsänt till
styrelsen. Det som fattades var att sätta dit namnen på de olika grupperna. Styrelsen ansåg att det
skall vara någon från styrelsen som är ansvarig i de olika grupperna. Ansvariga blev: Ekonomigruppen Åsa N. Sekreterare Cecilia v H. Utbildningsgruppen Tor B. Informationsgruppen
Mathias E. Marknadsgruppen Hasse G.
Databasen för KNIX anmälningarna som SMC Riks skulle ta fram kollar Tor hur läget är.
§ 10. Webbmastern har ordet
Det ligger lite gammalt material på hemsidan och Pia kontaktar webbmaster vad som skall bort
och det nya som skall läggas in samt bildhantering.
§11. Infospalten
Spalten för MC Folket nr 3 skall vara inne den 30 jan. och Lasse tar med vårens aktiviteter.
§ 12. Ordförande har ordet.
Pia hade inget speciellt att rapportera.
§ 12. Övriga frågor
Hasse hade klart med nästan alla till ”Stämpeljakten”.
Hasse tar fram ett förslag på affisch för ”Skoj mä hoj”
§ 13. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte blir onsdag den 8 feb. kl. 18.00 i NTF:s lokal på Kokillgatan. Hasse bokar
lokal.
§ 14. Avslutning.
Ordföranden avslutade mötet.
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