Protokoll nr. 10
2012-05-03

Protokoll
Fört vid styrelsemöte den 3 maj kl. 18.00, 2012 hos Fam. Fröjd i Ängelsberg
Närvarande:
Tor Berg (vice ordförande)
Ann-Christin Fröjd (vice sekreterare)
Antonio Grimaldi
Linda Claesson
Mathias Elofsson
Lasse Fröjd

Ej närvarande:
Pia Thulin
Åsa Nordin
Cecilia von Hausswolff
Mats Engström
Martin Vare
(Samtliga anmält
förhinder)

Frånvarande:

§1.

MÖTETS ÖPPNANDE

Vice ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Ann-Christin F. skriver protokoll och Mathias E. 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

Inga skrivelser och post.

§6.

EKONOMI

Tor tog upp milersättningen som skulle ändras på instruktörs/funktionärsmötet. Det var ingen
som protesterade på ändringen till 9:00/mil. Som nämndes på föregående möte kommer vi att
få 10 000:- från NTF. Pengarna och Länstian från SMC Riks har inte kommit in på kontot
ännu men kommer in den närmaste tiden.

§7.

ATT GÖRA-LISTAN

Länsträffen den 22 aug. diskuterades. Ett förslag var att vara i Kolbäcks Folkets Park men
Lasse hade kollat och den bilklubben som hade onsdagsträffarna där hade slutat. Tor kollar
med Kolbäcks Gästgivargård om vi kan göra något tillsammans med dem.
Handlardagar vid Italia Bike Center i Arboga den 12 maj. Hasse R. Pia T. och Cecilia v H.
medverkar.
Vid SM i Supermoto på Sala Racing Park den 26 maj. De som åker Bågen MC:s Västmanland
Runt denna dag får fribiljett till evenemanget.
SMC Västmanlands årsmöte den 8 sept. kommer att avhållas på Sala Racing Park. Exakt hur
vi arrangerar dagen får vi återkomma till.
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§8.

RAPPORTER FRÅ ARBETSGRUPPER:

Funktionärsdagen den 21 april på SRP blev lyckad med 12 deltagare och trevlig Grillbuffé.
Tjejavrostning den 22 april på Gröndal. 39 anmälda men 13 st. kom på grund av dåligt väder.
Dagen blev ändå mycket lyckad och alla var nöjda med den.
Torsdagstouringen den 26 april ställdes in p.g.a. regn. Diskussioner fördes om vi skall skriva
ut på hemsida och facebook när vi ställer in något. Det ger alltid dålig reklam när man ställer
in. Men den som är ansvarig för touringen måste åka till startplatsen på utsatt tid. Åsa var på
startplatsen men det kom ingen.
Marknadsföring via Västerås & Co:s infotavlor går ej att genomföra. (För få intressenter).
§9. MCT HAR ORDET.
Gästspel av Filip Backlund på SRP får vi återkomma till.
Vid Funktionärsdagen den 26 april på Gelleråsen deltog 4 pers. från Västmanland.
Vi har fått tre nya GIA (Grundkurs Instruktörs Aspiranter) Marie Berg, Daniel och Helena
Trygg. Det har även kommit nytt folk till KNIX-åkningarna.
Avrostningen i Arboga den 5 maj mellan kl. 10.00 – 16.00. Funktionärer under kontroll.
Den 2 juni är det Storbanekurs på Kinnekulle med Göran Ekman som TL. 8 st. från
Västmanland har anmält sig.
Tor meddelade även att KNIX-boken fanns på SRP.
§ 10. RAPPORT FRÅN WEBBMASTER.
Inget speciellt hade kommit från webbmaster och Linda meddelade att även webbmaster hade
fått access till Facebook.
§ 11. INFORMATION
Linda C. meddelade att ett nyhetsbrev kommer att gå ut de närmaste dagarna.
§ 12. INFOSPALTEN
Infospalt nr. 5 är insänd till MC-Folket.
§ 13. RIKSÅRSMÖTET 1 SEPT.
Styrelsemedlemmar som vill åka på SMC:s årsmöte den 1 sept. sänder intresseanmälan
snarast till ordföranden Pia.
§ 14. VALBEREDNINGEN.
Vissa kontakter har tagits med avgående styrelemedlemmar och arbetet fortsätter.
§ 15. ÖVRIGA FRÅGOR.
Klistermärket som vi fått och skall sättas på hjälmen diskuterades och det var svårt att skriva
på den blankett som följde med.
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§ 15. NÄSTA MÖTE.
Nästa möte blir den 7 aug. kl. 18.00 på Tor:s jobb. Adress Utvecklingsgränd 7B. Tor fixar
fikat.
§ 16. AVSLUTNING.
Tor B. avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

………………………………

……………………………….

Tor Berg

Ann-Christin Fröjd

V. Ordförande

V. Sekreterare

……………………………….
Mathias Elofsson
Justerare
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