
   

Nr.11 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 maj, 2011 kl. 18.30 hos Fam. Fröjd i Ängelsberg 

 
Närvarande:Pia Thulin, Åsa Nordin, Ann-Christin Fröjd, Pelle Blomgren och Lasse Fröjd. 

Frånvarande: Hasse Gabrielsson, Cecilia von Hausswolff, Robert Wärm, Jan Sund, Tomas 
Eklund och Erik Löfstrand 
 

§1. Mötets Öppande.  

Mötet öppnades av Ordförande Pia som hälsade alla välkommna. 

§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 

Mail hade kommit från Café Jernvägen i Sala angående MC-orientering 10 söndagar från maj till 
september. Pia vidaresände mailet till styrelsemedlemmarna. Dessutom hade det mailvägen komit 
en inbjudan till MC högmässa i Uppsalatrakten. Även det mailet sändes vidare.                                
I övrigt fanns inga skrivelser eller post. 

 



§ 7. Ekonomi 

Kassören rapporterade att ekonomin är stabil men det mesta pekar på att avrostningarna kommer 
att gå med förlust.  Diskuterades hur vi skulle bestämma om ersättning till de som åker på SMC 
Riks årsmöte i Eskilstuna den 3 sept. Eftersom vi ej var beslutsmässiga mailar Pia ut ett förslag 
till styrelsemedlemmarna så de får lämna sina svar. Styrelsens förslag är att man betalar för tre 
styrelsemedlemmar inklusive MCT från torsdag till söndag. Blir det fler som åker får de dela på 
summan som blir för tre personer. En ekonomisk rapport bifogas dagens protokoll. 

§ 8. Att göra listan 

Närmast på programmet står SMC Touring torsdag den 26 maj och det är Tomas som ansvarar 
för den.                                                                                                                                          
Västmanland Runt arrangeras av Bågen MC den 28 maj.                                                             
Söndag den 29 maj är det premiär för KNIX-körning på Gröndal. Pelle är med och arrangerar och 
Lasse och Ann-Christin åker dit som resurs.                                                                            
SMC:s Länsträff Lilla Hytträffen arrangeras av Brakeless MC den 1 juni.                                    
Den 2 juni blir det Gruskurs i Heby och Pelle och Robban håller i det hela tillsammans med 
Roine K.                                                                                                                                           
Klubbdagen på KNIX-banan Gröndal den 19 juni ställer vi in eftersom inga anmält sig.                            
SMC Touring den 30 juni ansvarar Lasse F. för. Touringen den 28 juli ansvarar Pia för. Hasse 
kontaktar Erik L. om han kan ta touringen den 25 aug.                                                                  
Lördagstouring den 6 aug. ansvarar Lasse F. för                                                                       
Länsträff den 17 aug. i Köping. Lasse F. åker dit och kollar om vi kan fixa korv och fika själva.    
Distriktets årsmöte den 17 sept. beslutades att använda samma mall som föregående år. D.v.s. 
Touring, Gokart-åkning och årsmöte med grillade hamburgare. Lasse F. kontaktar Johannisbergs 
Gokart och Aros Motorveteraner för klubbstugan. 

§ 9. Rapport från arbetsgrupperna 

Tre Grundkurser ”Avrostningar” har genomförts med 21 deltagare. Styrelsen måste gå igenom 
hur man kan öka antalet deltagare på dessa kurser.                                                                      
Valberedningen har kontaktat några personer för inval i styrelsen och arbetet fortskrider. 

§ 10. Webbmastern har ordet 

Inget speciellt hade rapporterats från webbmastern. 

§11. Infospalten: Lasse har skickat in den 

§ 12. Ordförande har ordet. 

Pia hade inget speciellt att rapportera.                                                                                    

 



§ 12. Övriga frågor  

Inget speciellt fanns att diskutera under denna punkt 

§ 13. Nästa möte. 

Nästa styrelsemöte blir onsdag den 24 aug. kl. 18.30 hos Pia Thulin: Adress Målhammar 10 ut 
mot Ängsö. 

 

     

. 

Vid protokollet:                                                                     Justeras: 

 

 

Lasse Fröjd                                                                           Åsa Nordin 

                                               

 

 


