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Protokoll
Fört vid styrelsemöte den 14 mars, 2012.
Närvarande:
Pia Thulin (ordf.)
Cecilia von Hausswolff (sekr.)
Peder Oldenstedt
Antonio Grimaldi

Tor Berg
Martin Vare
Lars Fröjd
Ann-Christin Fröjd

Frånvarande:
Åsa Nordin (Janne ersätter)

Mathias Elofsson (del av mötet, Martin ersätter)

§1.

MÖTETS ÖPPNANDE

§2.

VAL AV JUSTERARE

§3.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

§5.

SKRIVELSER OCH POST

§6.

EKONOMI

Hans Gabrielsson
Janne Färm
Mathias Elofsson (del av mötet)
Linda Claesson

Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

Hasse väljs att justera protokollet.

Dagordningen godkänns i sin helhet.

Föregående protokoll godkänns på nästa möte då vissa ändringar ska göras innan
undertecknande.

Inget att rapportera.

Pia meddelar att ”länstian” väntas inkomma i maj. Vidare berättar hon att den funktionärskick off som vi anordnar den 31 mars delvis kommer att bekostas av NTF, som vi har ett
samarbete med.
Pia ber mötet fundera över en policy kring hanteringen av reseräkningar. Tidigare år har vi
felaktigt ersatt våra funktionärer med 18:50/mil, även då de har rest med motorcykel, trots att
detta belopp avser resor med bil. Korrekt milersättning för resor med motorcykel är 9:00/mil
och detta kommer att gälla under 2012. Tor uppdras ta upp frågan med funktionärerna och en
eventuel policy tas upp på nästa möte.

§7.

ATT GÖRA-LISTAN

Handlardagarna, 31 mars – 1 april
Mötet diskuterar möjligheten att få ihop funktionärer som kan representerar distriktet på
Yamaha Store under Handlardagarna. Eftersom vi har funktionärs-kick off den 31:e, med start
kl. 14:00 kan det bli svårt att få ihop folk och Cecilia uppdras kontakta funktionärerna för att
höra om några av dem har möjlighet att ställa upp. Hasse, Lasse och Ann-Christine meddelar
att de kan jobba lördag, respektive söndag på Yamaha Store.
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Instruktörsavrostningar och funktionärsdag
Avrostningarna för våra funktionärer kommer att hållas på Sala Racing Park, dels en den 14
april och så ytterligare en den 21 april. Under den andra avrostningen kommer vi att fokusera
på kursupplägg och banbygge.
En funktionärsdag kommer dessutom att hållas tillsammans med SMC Södermanland den 15
april, på Gröndal.
Grundkurser
Första grundkursen för säsongen är en tjejavrostning som vi anordnar tillsammans med SMC
Södermanland, den 22 april. Vår andra grundkurs hålls den 5 maj, i Arboga. Grundkursen den
13 maj, som ursprungligen skulle hållas i Västerås, kommer att hållas på Sala Racing Park.
Tor berättar att vi tecknat ett mycket bra avtal med dem och det lönar sig således för oss att ha
så många som möjligt av våra krurser där. Mötet diskuterar också möjliga sätt att ytterligare
marknadsföra våra grundkurser då vi ibland haft svårt att få tillräckligt många deltagare för att
uppnå någon lönsamhet. Mötet är överens om att vi ska tydliggöra kurserna på både hemsida
och Facebook, och så ska vi se till att locka folk till dem under andra evenemang som t.ex.
Handlardagarna nu i mars.
Kontantkortstelefon
Då Åsa, som ansvarar för denna punkt, är frånvarande bordläggs frågan till nästa möte.
Övrigt
Pia berättar att hon inväntar en inbjudan från Aros Racing till invigningen av deras nya
lokaler. Sonja, på Aros Racing, har meddelat Pia att en inbjudan bör komma inom kort då
flytten till de nya lokalerna sker nu i mars.

§8.

RAPPORTER FRÅN ARBETSGRUPPERNA

Föredraget med Filip Backlund
Lasse berättar att nära 30 besökare kom för att se föredraget och att detta var mycket
uppskattat. Intäkterna bör täcka våra kostnader, men då vi ännu inte erhållit fakturan från Filip
återstår detta att se.
MC-mässan i Västerås
Hasse meddelar att över 5 000 personer besökte mässan och de som stod i distriktets monter
ansåg att det var en lyckat mässa. Vi värvade 15 nya medlemmar och vi hade 25 personer som
deltog i vår tävling. Cecilia redogör för de sju som hade samtliga rätt på frågorna och under
mötet dras tre vinnare som vunnit varsin gratis grund- eller knixkurs: Per och Pernilla Jansson
från Västerås, samt Martin Hersén från Sala. Cecilia skickar vinnarberv samt ”frikort” till
dessa tre, och nyheten om vinnarna läggs ut på hemsida och Facebook.
L-ABC/HLR-kursen
Alla som ska ha denna utbildning har nu gått den inom de senaste två åren, utom en av våra
instruktörer. Peder uppdras undersöka vilka andra möjligheter vi har att skicka berörd
instruktör på en separat kurs, eller att eventuellt utbilda honom internt.
Avtal med Sala Racing Park
Tor meddelar attvi nu har tecknat avtal med SRP som innebär att vi delar våra kursintäkter
med dem, i de fall vi har några. Detta är ett ett mycket bra avtal och Tor understryker den
generositet som Annelie på SRP har visat oss genom detta avtal. Som tack för detta ska vi
hjälpa till att marknadsföra banan i Sätra Brunn och på bästa sätt bidra till ett gott samarbete
som kan gynna både vår och Annelies verksamhet.
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Ändring av Facebook-sida
Linda redogör för den nya sidan och visar hur den ser ut. Hon har skapat en Facebook-sida
som ska ersätta vår nuvarande Facebook-grupp och detta kommer att ge oss större möjligheter
att administrera sidan på ett professionellt sätt. Den nya sidan får också en länkadress som är
enklare att hänvisa till, www.facebook.com/smcvastmanland. Mötet beslutar att sidan ska
lägga ut så fort som möjligt, men att sidan och gruppen får leva parallellt ett tag. Mötet
besluta också att Linda ska vara huvudadministratör för Facebook-sidan. Beslut om ytterligare
administratörer tas på nästa möte.
Marknadsföring via Västerås & Co
Tor meddelar att han inte haft möjlighet att titta på detta ännu varför frågan bordläggs till
nästa möte.

§9.

MCT HAR ORDET

Tor berättar mer utförligt om funktionärsavrostningarna och om kick offen som hålls om
några veckor. Han kommer att informera funktionärerna om upplägget för respektive aktivitet.
Som nämnts tidigare vill han också att vi alla hjälps åt att göra reklam för Sala Racing Park
som tack för att vi fått en så fördelaktig uppgörelse med dem. Han ska höra med Anneli och
hon har några trycksaker eller liknande som vi kan få att dela ut vid våra olika evenemang.
Linda uppdras ta fram reklammaterial för SMC Västmanland, som vi kan lämna till Anneli.
Tor berättar också att Filip Backlund meddelat att han kan tänka sig vara med på någon av
våra körningar på SRP. Tor föreslår att vi i så fall gör ett lite större arrangemang och t.ex. har
både ett kort föredrag och en körning. Han föreslår också att intäkterna för ett sådant
evenemang skulle kunna gå direkt till SRP. Frågan tas upp igen längre fram.
Vidare redogör Tor för funktionäsrdagen som vi anordnar tillsammans med SMC
Södermanland på Gröndal, den 15 april. Dagen inleds med ett föredrag av Björn Compiere,
avancerad instruktör på storbana. Efter lunch blir det körning på gokartbanan och dagen
avslutas sedan med träningsledar-utbildning.
Peder påpekar att han upplever att sporthojsåkare får mer uppmärksamhet nu än tidigare, i
synnerhet om man tittar på deltagandet på vår knix-kurser. Mötet diskuterar detta och Pia
poängterar att vi gör vad vi kan för att få alla att känna sig välkomna på vår kurser. Hon
berättar också att vi försökt anordna separata knix-kurser för cutomåkare, men det att dessa
lockat ytterst få deltagare. Tor föreslår att vi ska förlägga en eller två touringar så att man
passerar SRP. Man kan då göra en snabb avstickare dit, ta några varv på banan och sedan åka
vidare. På så vis skulle touringdeltagarna få känna lite på banan utan att det måste vara en
kurs eller eller liknande. En bra idé tycker övriga närvarande.
Tor meddelar att de som deltar på Västmanland Runt erbjuds att stanna till på SRP och titta på
SM i motard, gratis.
Avslutningsvis passar Janne på att berätta att avancerade instruktörer och aspiranter är
välkomna till Öhlins den 12 april för en liten presentation. Detta gäller alla distrikt. Tor
meddelar våra instruktörer och kollar vilket intresse som finns.

§10. RAPPORT FRÅN WEBBMASTERN

Mathias (webmaster) har, enligt önskemål, lagt till Pia och Linda som administratörer för
hemsidan. Mötet beslutar dock att Mathias ska vara huvudansvarig för hemsidan och den
information som lagts upp där, men att vem som helst från styrelsen kan komma med
önskemål om information som man anser ska finnas där. Pia kontaktar Mathias och meddelar
honom detta.
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§11. INFORMATION
Nyhetsbrev till medlemmarna
Linda berättar att årets första nyhetsbrev skickades ut i slutet av februari och att hon nu ska
börja skriva på ett nytt som ska skickas ut i april.

§12. INFOSPALTEN

Lasse meddelar att nästa manusstopp är den 19 mars. Han kommer att maila ut ett utkast för
granskning inom kort.

§13. ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Pia redogör för ordförandemötet som hon varit på och hon berättar att riksstyrelsen vill ändra
rutinerna för hur Länstian används. Idag är tanken att pengarna ska användas till
internutbildning, men i många disktrikt väljer man att istället använda en del av pengarna till
sin verksamhet. Riksstyrelsens förslag går ut på att pengarna istället ska delas upp på så vis att
65 % delas ut till distrikten och 35 % förvaltas för att endast användas för utbildning. Något
beslut har dock ännu inte tagits.
Vidare berättar Pia att man räknar med att ha anmälningsdatabasen klar till sommarens
kursverksamhet.
Pia avslutar med att föreslå att vi ska göra mer reklam för våra styrelsemöten, i hopp om att
kunna locka fler medlemmar att delta vid dessa. Mötet beslutar att vi ska lägga upp datum för
möten på Facebook och på hemsidan.

§14. ÖVRIGA FRÅGOR

Organisationschemat tas upp igen och ordföranden yrkar på direkt votering. Tre ledamöter
röstar för ett organisationschema som arbetsverktyg, tre röstar emot och en ledamot lägger sin
röst. Ordföranden har då utslagsröst vilket innebär att ett organisationschema inte ska
användas som arbetsverktyg för styrelsens arbete.
Hasse berättar att Café Gränden visat ovilja att låta oss boka plats för våra fikaträffar hos dem.
Hasse uppdras titta på andra alternativ inför höstens fikaträffar, men vi beslutar att den sista
träffen alltjämt ska hållas hos Café Gränden.

§15. NÄSTA MÖTE

Nästa möte blir den 3 april, 2012, kl. 18.00, i NTF-lokalen, Västerås.

§16. MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden avslutar mötet.

Pia Thulin

Cecilia von Hausswolff

Ordförande

Sekreterare

Lars Fröjd
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Justerare
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