
 

 

Protokoll nr.  
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2022-10-04 

Närvarande styrelsemedlemmar  
Cecilia von Hausswolff, Andrea Hudatzky, Erik Nilsson, Thomas Eriksson, Robin Ludvigsson, Gunnar 
Friskopp, Björn Denkvist, Jerry von Hausswolff  

1. Mötets öppnande  
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  

2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

3. Godkännande av föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes.  

Punkten kommer att i fortsättningen att utebli. Ordförande och sekreterare ska sinsemellan godkänna 
protokollet som sedan läggs upp på hemsidan. Eventuella invändningar från övriga styrelsemedlemmar tas 
upp på nästkommande möte. 

4. Ekonomi och budget  
Distriktet har fortsatt god ekonomi. 

Kassör ska göra en sammanställning av de intäkter och kostnader vi hade för vår BKK. Upplägget vi hade 
var enkelt eftersom arvode ej utgick till funktionärerna. Istället fick man kompensation i form av 
internutbildning.  

Vi har ett samarbete med Pizzabakeren i Eskilstuna, de levererar och fakturerar, vilket gör det smidigt för 
oss att anlita deras tjänster. 

Tidigare har vi ordnat julfest med övernattning för alla funkisar. Vi fortsätter på samma vis och förslagsvis 
fortsätter vi på Kungsörstorp. Ordförande och Kassör ombesörjer detta. 

5. Information  
Ingen information  

6. Styrelseärenden  
Office 365 eller Google 
Migreringen ska göras under hösten/vintern, Webmaster och Ordförande diskuterar detaljerna, en mall 
kommer att göras för e-postsignatur så att vi blir enhetliga, alla kommer att få den hjälp de behöver. Vi går 
igenom detta på ett framtida styrelsemöte.  
 
Konferens/kurshelg för förtroendevalda 19–20 november 
Alla som har ett förtroendeuppdrag i distriktet får åka om de vill. Ordförande kommer att åka, för att delta 
på ordförandemötet, och Jerry kommer att åka för att delta på MCT-mötet. Var och en bokar sig via den 
utskickade länken. 

Råd & Riktlinjer  
Några få har inte gått kursen och några som gick kursen för längesedan önskar få gå den igen. De som måste 
gå har förtur och sedan öppnar vi resten av platserna för de som vill gå. Distriktet tar kostnad för boende och 
lokal, Riks står för kostnad för kursledare, platser som blir över erbjuds andra distrikt. MCT ombesörjer detta 
och återkommer med detaljer för beslut om kostnad. 

HLR och Första Hjälpen för funktionärer 
HLR- kurs genomfördes i våras för våra funktionärer. Troligen 6–7 st som behöver gå nästa år. Styrelsen 
beslutar att vi kör en kurs varje år för att inte få glapp bland våra funktionärer. Instruktörer måste ha en HLR 



utbildning vartannat år för att få deltaga i School-verksamheten. Vi anlitar samma kursledare som tidigare, 
MCT ombesörjer detta. 

7. Verksamhetsärenden  
BKK på Gelleråsen 2023 
Det är snart dags att boka Gelleråsen om det är aktuellt för oss att genomföra kurs där nästa år. Vi behöver 
samordna med Staffan på kansliet för att få tillgång till dagar. Förslag: 2 dagar kurs lör, sön och funkisdag 
på fredagen innan, om möjligt. MCT tar dialogen med kansliet. 

Mötet diskuterar hur vi gör med kostnaderna, målet är kanske inte att gå plus ur en sådan här helg. Det finns 
ett stort värde för våra egna funktionärers utveckling och Södermanland som distrikt får även lite ”reklam”. 

Styrelsen beslutar att vi ska boka en helg på Gelleråsen och att funkisdag ska genomföras på fredagen innan, 
om detta är möjligt. Huruvida detta ska ”betalas” genom att jobba på BKKn och om funkisarna måste jobba 
alla dagar beslutas senare. Hur många funkisar kan vi ha på plats under dagarna är även det en ekonomisk 
fråga som vi måste ta ställning till. Kassör tar fram en kalkyl innan vi kan ta ytterligare beslut i ärendet.  

Aktiviteter under hösten/vintern 
Intresse att hålla föreläsningar och liknande finns även denna vintersäsong. Förslagsvis håller vi kurserna på 
GTR Motorpark i stället för på Munktell Arena i Eskilstuna. Det blir en lite högre kostnad men GTR 
Motorpark har en bättre, trevligare lokal och gott om parkering i anslutning.  

Styrelsen beslutar att kurserna ska fortsatt vara kostnadsfria. Vi har inte haft medlemskrav tidigare, i år 
lägger vi ett medlemskrav eller att deltagare blir medlem på plats. 

8. Medlemsärenden  
Årsmöte 2023 - Datumet måste meddelas i MC Folket i januari, mötet hålls söndagen den 5 mars, kl. 15.00. 
Plats behöver bestämmas, förslagsvis på GTR. 

9. Media  
Inget nytt att diskutera. 

10. Övriga frågor  
Inga övriga frågor togs upp.  

11. Nästa styrelsemöte  
Tisdagen den 8 november, kl.18.00, via Teams. 

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

Andrea Hudatzky  Ordförande von Hausswolff  
Vice sekreterare  Ordförande 


