Protokoll nr. 7
2012-02-08

Protokoll
Fört vid styrelsemöte den 8 februari, 2012.
Närvarande:
Pia Thulin (ordf.)
Cecilia von Hausswolff (sekr.)
Åsa Nordin
Antonio Grimaldi

Tor Berg
Mathias Elofsson
Lars Fröjd
Mats Engström

Ann-Christin Fröjd
Jan Färm
Hans Gabrielsson
Martin Vare

Frånvarande:
Linda Claesson

§1.

MÖTETS ÖPPNANDE

§2.

VAL AV JUSTERARE

§3.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§5.

SKRIVELSER OCH POST

Mötets ordförande, Tor Berg, öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

Åsa väljs att justera protokollet.

Dagordningen godkänns i sin helhet.

Föregående protokoll godkänns i sin helhet.

Inget att rapportera.

§6.

EKONOMI

Åsa meddelar att ekonomin påfrestats en del av de senaste månadernas aktiviteter, såsom
funktionärsjulbord, planeringsmöten och liknande. Vi har uppkommande utgifter för tryck av
aktivitetsfolder samt för MC-mässan i mars, men bör i övrigt kunna hålla nere kostnaderna
tills kursverksamheten drar igång.
Mötet beslutar att de pengar vi tidigare räknat med att få in från SMC Södermanland, för förra
säsongens gemensamma verksamhet på Gröndal, ska efterskänkas då vi inte kunnat bidra med
funktionärer i den omfattning som önskats.

§7.

ATT GÖRA-LISTAN

Föredrag, Filip Backlund
Lasse berättar att endast tio personer anmält intresse för föredraget med Backlund den 11
februari. Om vi inte får in fler anmälningar måste vi avboka då vi annars gör en alltför stor
ekonomisk förlust. Mötet beslutar att vi ska hjälpas åt att försöka få in ytterligare
anmälningar, via Facebook t.ex., och att Lasse ska höra med Filip om han kan tänka sig att ge
oss ytterligare rabatt på priset. Vi kan avboka så sent som dagen innan så än finns lite tid att
försöka få ihop ytterligare deltagare.
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MC-Mässan i Västerås
Vi ska ställa ut på MC-mässan som hålls i Västerås den 2-4 mars. En ”mäss-grupp” som
arbetar med föreberedelser inför mässan föreslås och beslutas bestå av Antonio, Hasse, Janne
och Cecilia. De uppdras samla in material i form av broschyrer och andra trycksaker, ordna
med ett bildspel samt se till att nödvändig utrustning finns på plats i god tid. Varje utställare
förväntas också hålla en kort muntlig presentation och detta ska mäss-gruppen också fundera
över.
Fikaträffen, 7 mars
Nästa fikaträff är den 7 mars och Martin och Tor är värdar. Antonio påpekar vikten av att
värdarna verkligen tar ansvaret för träffen och därigenom också ser till att presentera de
närvarande för varandra. Han tycker att vi brustit lite på den punkten tidigare. Mötet är
överens om att han har helt rätt och naturligtvis ska värdarna se till att fikaträffarna blir
tillfällen för SMC-medlemmar att knyta nya kontakter.
Avrostningar
Tor berättar att vi, för avrostningen som vi hoppades kunna ha på Sala Racing Park, måste
hitta en ny plats. SRP vill ha 6 000:- för ett sådant arrangemang och det skulle innebära stor
ekonomisk förlust för oss. Janne uppdras kontakta Edströmska för att höra om vi kan vara där
i år igen. Pia föreslår att vi har instruktörsavrostningen på Gröndal, tillsammans med SMC
Södermanland. Hon ska kontakta dem om detta.
Avrostningen i Arboga, som planerats bli den 28 april måste flyttas till den 5 maj då vi har
tjejavrostning på Gröndal tillsammans med SMC Södermanland den 28 april. Tor har varit i
kontakt med Hasse Risberg med anledning av branden vid övningsbanan vid ”Gamla Nalles”,
och Hasse låter meddela att vi bör kunna använda banan trots branden.
Mötet är överens om att vi måste marknadsföra avrostningarna mer då vi upplever att vi
tappar deltagare. Tor uppdras kolla med Västerås & Co om vi kan få lite hjälp med
marknadsföring.
Garagekurs i fjädring/dämpning
Enligt Tor har inget större intresse visats för denna kurs och han föreslår därför att vi ska
avstå från att hålla kursen. Mötet beslutar enligt förslaget. Tor uppdras meddela berörda
instruktörer.
Knix-boken
Linda har tagit fram material och detta har skickats till SMC Rix för tryck. Boken kommer att
släppas i april i år.

§8.

RAPPORTER FRÅN ARBETSGRUPPERNA

Avtal med Sala Racing Park
Mötet beslutar att kontraktet (bilaga 1) ska presenteras för Anneli, på SRP, så att hon kan ta
ställning till det innan det undertecknas. Mats uppdras ta kontakt med henne om detta.
L-ABC/HLR-kurs
Mathias kungör att han varit i kontakt med Per Rickman på Civilförsvarsförbundet och att han
kommit överens med honom om en kurs den 8 mars, kl. 18.00 i NTF-lokalen i Västerås.
Kursen beräknas ta ca 2,5 timma. Styrelseledamöter och funktionärer som inte har dylik
utbildning yngre än två år, ska gå kursen. Tor kontaktar funktionärerna om detta.
Marknad
Lasse meddelar att aktivitetsfoldern (bilaga 2) är tryckt och skickad till redaktionen på MCFolket. Då vi beslutat om vissa ändringar innehåller foldern några felaktigheter, men vi får se
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till att vi är tydliga med information på hemsidan och på Facebook i samband med varje
aktivitet.
Hasse berättar att Stämpeljakten är klar och han redovisar för de samarbetspartners vi har
generellt och för vilka som deltar i Stämpeljakten (bilaga 3). Hasse kontaktar Mathias
(webmaster) för att se till att rätt information, och dokument, kommer ut på hemsidan.
Vidare diskuteras affischen ”Skoj med hoj” (bilaga 4) som Hasse tagit fram. Affischen ska,
efter några små ändringar, kunna användas på fikaträffar, mässor, hos samarbetspartners och
liknande.
Styrelsen undrar över status på nyhetsbrevet som skulle ha skickats ut nyligen. Mathias E
uppdras höra med Linda hur det går med detta.
Organisationschema
Tor meddelar att han ställer sig mer och mer tveksam till ett organisationsschema då han är
rädd att det ska ”skrämma” folk från att vilja vara med i styrelsen. Han anser att det ger ett för
seriöst och strikt intryck och tror att vi därigenom kan gå miste om möjligheten att locka nya
ledamöter. Mathias kungör att han ofta upplever att vi i styrelsen ofta gör saker som någon
annan egentligen har uppdrag att göra. Tony anser att organisationsschemat är bra då det
tydliggör våra olika roller och att det då blir tydligare, även för nya, hur styrelsens struktur
och ansvarsområden ser ut.
Tor uppdrar åt samtliga närvarande att fundera över saken till nästa möte då frågan tas upp
igen.

§9.

MCT HAR ORDET

Tor berättar att flera funktionärer anmält intresse för att vara träningsledare (TL) under
kommande säsongs kursverksamhet, vilket är mycket positivt. Han berättar också att Bertil
”Berra” Norrman och Erik Strandman blir klara grundinstruktörer nu i vår, men att vi bör
försöka få iväg ytterligare någon eller några på GI-utbildning under året.
Tor meddelar vidare att man planerar för en kvällstouring för customåkare. Tony anser att
dessa får lite dålig uppmärksamhet i vår kursverksamhet och tror därför att en egen touring
skulle kunna locka dem att delta mer vid våra aktiviteter. Åsa uppdras kolla upp om intresse
finns.
Slutligen föreslår Tor att vi hittar på något roligt för funktionärerna i slutet på säsongen, gärna
tillsammans med SMC Södermanland, SMC Dalarna och SMC Örebro. Detta tas upp igen
längre fram.
Slutligen påpekar Tor att funktionärslistan är inaktuell. Cecilia uppdras kontakta
funktionärerna för att be om aktuell kontaktinfo så att hon kan uppdatera listan.

§10. RAPPORT FRÅN WEBBMASTERN

Mathias (webmaster) har meddelat styrelsen att han gärna vill få in mer input om vilken
information som ska läggas ut på hemsidan. Tor kungör att han bett Linda ta kontakt med
Mathias så att de kan lägga upp en plan för hur informationsflödet dem emellan ska se ut.
Enligt SMCs riktlinjer har informatören ansvar för informationen som ska presenteras och
webmaster ska se till att den läggs ut på sidan.

§11. INFORMATION

Då Linda är frånvarande bordläggs punkten till nästa möte.
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§12. INFOSPALTEN

Lasse meddelar att manus är klart och inskickat till redaktionen på MC-Folket för att komma
med i nästa nummer.

§13. ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Pia berättar att hon kommer att delta på ordförandemötet som hålls i Stockholm den 3 mars.
Hon kan därmed inte delta på MC-mässan som är samma helg.

§14. ÖVRIGA FRÅGOR

Knix-databasen kommer sannolikt inte att vara klar innan kursverksamhetens startar för
säsongen, enligt Tor. Han har varit i kontakt med Babs (på SMC Rix) om detta och hon har då
meddelat att ansvariga för projektet ska ha sitt första möte nu i februari. Pia påpekar att vi kan
använda Görans databas i Lotus Notes tillsvidare. Tor ska höra med Göran om han kan hjälpa
oss med detta.
Tony berättar att han haft kontakt med Hallstahammar Brukshotell och att de ställer sig
postiva till ett samarbete med oss. Vi skulle kunna starta touringar därifrån, ha evenemang
och fester där, även boende kan ordnas. Kanske skulle vi kunna ordna en aktivitet för
medlemmar där nu under kommande säsong. Pia berättar att Hallsta MC meddelat att de
gärna vill ha en aktivitet med oss i år, kanske kan vi ha den vid Brukshotellet. Frågan tas upp
igen längre fram.
Åsa berättar att hon undersökt möjligheterna att skaffa en telefon där vi kan ha aktuella
svarsmeddelanden för medlemmar och andra som vill kunna ringa oss. Det enklaste är att ha
en mobiltelefon med kontantkort där vi talar in aktuellt svarsmeddelande så att de som
eventuellt ringer alltid vet vad som gäller. Någon måste dock ansvara för telefonen. Frågan tas
upp igen på nästa möte.

§15. NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir den 14 mars, 2012, kl. 18.00, i NTF-lokalen, Västerås.

§16. MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden avslutar mötet.

Pia Thulin

Cecilia von Hausswolff

Ordförande

Sekreterare

Åsa Nordin
Justerare
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