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Protokoll 
Fört vid styrelsemöte den 30 november, 2011. 
 
Närvarande:   
Pia Thulin (ordf.) Tor Berg Ann-Christin Fröjd 
Cecilia von Hausswolff (sekr.) Mathias Elofsson Jan Färm 
Martin Vare (ersätter Åsa Nordin) Lars Fröjd Hans Gabrielsson 
Antonio Grimaldi Linda Claesson  
 

Frånvarande:   
Åsa Nordin   
 
 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.  

 
§2. Val av justerare 
Antonio 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 
Inget att rapportera. 

 
§6. Ekonomi 
Då Åsa är frånvarande kan hon inte redogöra för ekonomin, men resultat- och balansrapport 
har delgivits styrelsen som kan konstatera att likviditeten är fortsatt god. 

Tor berättar att han varit i kontakt med Kolswa Herrgård och där fått ett förmånligt 
erbjudande på deras fina julbord. Han föreslår således ett funktionärsmöte med ett avslutande 
julbord. Kostnaden är inte budgeterad, men styrelsen anser att insatsen är viktig och då pengar 
finns i kassan beslutas att detta ska genomföras. Kvällen, den 8 december, inleds alltså med 
ett möte, kl. 18.30, och avslutas med ett julbord kl. 20.00.  

 
§7. Att Göra-listan 

Lasse berättar att han fått svar från Filip Backlund som kungör att han tar 5 000:- för en 
föreläsning. Mötet beslutar acceptera priset och Lasse uppdras boka en lämplig dag med Filip, 
företrädesvis i slutet på februari. Antonio uppdras ordna med lokal för detta, förslagsvis hos 
Aros Motorveteraner i Västerås. 

Vi ska ordna med kurs i L-ABC och HLR för instruktörer och styrelsemedlemmar som inte 
genomgått sådan utbildning under de senaste två åren. Mathias uppdras ombesörja detta. 
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§8. Rapporter från arbetsgrupperna 
Utbildning 
Tor redogör för ”knix-mötet” han var på i söndags. Det var ett möte öppet för alla distrikt, just 
för att behandla frågor rörande våra knix-körningar runtom i landet. Detta är lite av det som 
framkom/beslutades på mötet: 

• SMC har ett samarbete med BMW som innebär att varje kund som köper en ny BMW 
motorcykel erhåller en kupong som ger rätt till en knix-körning samt en bankörning, 
kostnadsfritt. Distrikten ersätts av SMC Riks för detta. 

• Även Honda har nyligen träffat liknande överenskommelse med SMC där köpare av 
en nya Honda erhåller en kostnadsfri grundkurs hos SMC.  

• En kurshandbok ska tas fram av Riks och ett förslag är nu ute på remiss. Handboken 
ska vara elektronisk och tillgänglig för alla instruktörer. 

• En bullerflagga har införts. Den används när flera deltagare bildar klunga vilket kan 
medföra en för hög ljudnivå. När flaggan visas ska man försöka sprida ut sig runt 
banan, inom två varv, annars visas svart flagga. 

• SMC Riks har bett om åsikter och synpunkter på Knix-boken. Sådana kan inlämnas 
till MCT. 

• När en deltagare har kört omkull, oavsett skadans omfattning eller beskaffenhet, ska 
distriktet kontakta honom/henne inom 14 dagar för att höra att allt står rätt till. 

• En databas för deltagarhantering är på gång. Den ska kunna användas av alla distrikt 
och kommer att innebära ett smidigare inskrivningsförfarande och bättre statistik. 

• Stämplar som ger den 10:e körningen gratis diskuterades. Vi motsätter oss detta då vi 
inte kan se nyttan med det, så fortsatta diskussioner är att vänta. 

• SMC Dalarna har meddelat att de gärna tar emot resurshjälp från oss vad gäller 
körningar på Knix-banan i Grängesbergs. De har i gengäld erbjudit sig att hjälpa oss 
på våra körningar och Tor ska diskutera detta vidare med dem. Även ett samarbete 
med SMC Örebro har diskuterats. 

Dessutom meddelar Tor att man nu haft en diskussion med Anneli på Sala RacingPark och 
med henne nått en överenskommelse om banhyra och annat. Cecilia uppdras ta fram förslag 
på ett kontrakt som vi tecknar med Anneli/Sala RacingPark. Vi kommer att hålla Knix-kurser 
där den första onsdagen varje månad, från maj till oktober, sammanlagt sex körningar. Priset 
för körningarna kommer att vara 250:- för medlemmar och 350:- för icke anslutna.  

Vårens Kick Off kommer dessutom att hållas på Sala-banan. Den 31 mars är alla funktionärer 
inbjudna för lite gokart-körning och grillbuffé. Vi kommer också att hålla en instruktörs-
avrostning på Sala RacingPark. Den 14 april, mellan kl. 12.00 och 16.00 har vi årets första 
kurs, avrostningen för våra instruktörer. 

Mötet beslutar att det avtal som togs fram, avseende aspiranter och instruktörer, ska användas 
från årsskiftet. Utbildningsgruppen kommer att implementera detta. 

Vidare diskuteras hemsidans flik för funktionärer och det föreslås att alla instruktörer och 
resurser, som vill, ska presenteras där, gärna med bild. På så vis blir de mindre anonyma för 
nya medlemmar och kursdeltagare. MCT tar upp detta med funktionärerna. 

Information 
Linda berättar om informationsskyltarna vid infarterna till Sala och föreslår att vi annonserar 
våra knix-körningar där. Mötet beslutar att uppdra åt Linda att ombesörja detta. 

Linda uppdras också ringa runt till olika körskolor i länet, och höra med dem om det finns 
intresse för vidare samarbete kring deras MC-utbildningar. 

Cecilia håller på med aktivitetsfoldern som ska gå med MC-folket i vår. Hon uppdras också 
att, tillsammans med Hasse, ordna med informationen som ska in till SMC-boken.  
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§9. Rapport från webbmastern 
Webmaster låter meddela att han håller på och jobbar med sidan för fullt. Sedan den nya 
plattformen, Epi6, har implementerats är det en hel del information som inte har följt med 
över från den gamla versionen och dessutom har man fortfarande problem med buggar och 
halvklara funktioner. Han tror dock att det kommer att bli bra på sikt då denna version av 
EpiServer är enklare att arbeta i. 

Vidare fastslås att alla i styrelsen ska hjälpas åt att informera webmaster om vilken 
information som ska upp på hemsidan. Även idéer och synpunkter på hur man kan göra sidan 
intressant och lockande är välkomna. 

 
§10. Infospalten 
Lasse meddelar att manusstopp för januarinumret är den 12 december. Han kommer att skriva 
om vårens fikaträffar och de aktiviteter som vi ska ha under första kvartalet. 

 
§11. Ordföranden har ordet 
Pia har inget att rapportera under denna punkt. 
 
§12. Övriga frågor 
Tor berättar att han varit i kontakt med Erik Almgren, som arbetar som mekaniker på 
FunBike, om att bli instruktör hos oss. Tor ska bjuda med honom på mötet den 8 december 
för att diskutera frågan vidare. 

De som var på storkurshelgen den 19-20 november redogör kort för helgens upplevelser och 
det är tydligt att den här typen av evenemang är till stor nytta för dem som arbetar inom 
styrelserna ute i distrikten. 

Föreslås att bilderna på styrelsen byts ut till mer personliga bilder, för att liva upp sidan och 
presentera ”vanliga människor” för medlemmarna. De i styrelsen som vill får inkomma med 
väl vald bild och kanske en liten kort text till webmaster för vidare hantering. 

Antonio redogör för sina tankar kring ett organisationsschema för styrelsen och för distriktets 
verksamhet. En grupp, bestående av Antonio, Martin och Cecilia uppdras ta fram ett förslag 
på organisationsschema till nästa möte. 

 
§13. Nästa möte 
Nästa möte blir den 9 januari, 2012, kl. 18.00, i Västerås. 

 
§14. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
 
 
Pia Thulin Cecilia von Hausswolff 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Antonio Grimaldi 
Justerare 


