
Protokoll nr. 5. Styrelsemöte SMC Södermanland, 2022-09-01

Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Anna Runarsdotter, Kim Seppälä, Erik Nilsson, Björn Denqvist, Andrea.H., Gunnar F.

Mötets öppnande :

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll  godkändes.

3. Ekonomi och budget
Information, 446 000 kr på kontot. Allt ok, enl Björn: D, diskuterar vidare kommande utgifter.

4. Styrelseärenden
Funkis dag, alla, gelleråsen, ang försäkrings bolag, vissa bolag täcker ej vagnskada vid funkis träning. Smc

jobbar med detta. Inga ytterligare detaljer i nuläget. Mycket luddiga svar från olika försäkringsbolag.

Office 365 , under sen höst/vinter, Instruktörskonferens ; 29,30 / 10, 10 st åker, inkl jerry och cecilia.

Konferenshelg ; förtroendevalda 19 - 20 /11, olika seminarium, vi får fundera på vilka som åker.

5. Verksamhetsärenden
Funkis dagar , kinnekulle bla, mycket uppskattat. Knix kurser ; fulla med kö system. Björn.D är med och

diskuterar om bokningar och betalningar. VIP knix, 2 st, italia bike center, de vill fortsätta med detta nästa år.

Även bmv klubben. Sörmland vill involvera fler funkisar mm ta större ansvar för kurser framöver. Bra att alla

kan göra allt, inom knix kurser mm. BKK ; succe ekonomiskt, höga personal kostnader. Många ville hjälpa till.

Allt va uppskattat. Grus, Erik ; 4 kurser, olika steg. Lasse har hjälpt till mycket. Finns förfrågan om ex

avrostning, grus. Touring, Tomas ; ej med i kväll. (emck, tuna touring). Planer för höst / vinter ; olika

aktiviteter, frågan är ute på facebook. Några har gett tips och önskemål . Julfesten ; Planera liknande för i år,

är mycket uppskattat.

6. Medlemsärenden

7. Media
Andrea är aktiv på insta mycket. Hemsidan ; Linus kollar detta. Mc folket , spalten, cecilia fixar.

8. Övriga frågor
Gunnar ; HLR kurs ? när ? Våren, ev 1 st.



9. Nästa styrelsemöte
Tisdag,  4 oktober, 2022.

10. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff

Sekreterare Ordförande


