
 

 

Protokoll nr. 3 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2022-03-15  

Närvarande styrelsemedlemmar  
Cecilia von Hausswolff, Linus Andersson, Anna Runarsdotter, Kim Seppälä, Björn Denkvist, Gunnar 
Friskopp, Andrea Hudatzky, Jerry von Hausswolff, Erik Nilsson 

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.  

4. Ekonomi och budget  
Kassören meddelar att distriktet har fortsatt god ekonomi, kursavgifter börjar ramla in och det underlättar 
mycket att vi har lagt upp kurser som släpps för bokning successivt. Det gör det lättare att hitta rätt 
inbetalning till räctt kurs.  

5. Information  
Västarna till knix har kommit, orange, rosa, svart, blå, med nummer 1–25 i varje färg. De västar som vi haft 
tidigare tillhör Västmanland och ska lämnas till dem nu när de kör igång på Salabanan.  

Från ordförandemötet  
Utökat försäkringsskydd för våra aktiviteter inkl. ansvarsförsäkring. Kansliet har bestämt att skicka ut 
diplom till medlemmar för vart 5e år som medlem och efter kurs. Diplom finns också för distrikten att skicka 
ut till medlemmar eller engagerade som förtjänar att uppmärksammas.  

”Fosilfritt 2030” – ett tufft miljömål där SMC ska göra sin del genom att jobba brett mot marknaden, även 
vad gäller el eller andra typer av motorer. Vi ska erbjuda prova-på för elhojar på olika banor i Sverige, vi i 
Södermanland har meddelat att vi är intresserade av detta.  

På mötet diskuterades registerutdrag ut belastningsregistret för funktionärer. Uppsala kommer att kräva 
detta eftersom de anser att lagen kräver det vid arbete med förare under 18 år. Vi beslutar lokalt att avvakta 
tills Riks återkommer med beslut i frågan. 

Från MCT-mötet 
Vi kan skicka aspiranter som inte ska examineras på examinationshelgen i utbildningssyfte. De får då agera 
deltagare för de som examineras vid samma tillfälle. Aktuellt för våra aspiranter är helgen den 2–4 
september i Uppsala. MCT har koll på när anmälan ska skickas.  

En egen konferens för instruktörer planeras, meddelar kansliet. Vi kommer att få mer info om detta framöver 
så att vi kan ta beslut i ekonomiska frågor. En sådan här konferens kan bli kostsam för distriktet och styrelsen 
behöver besluta om eventuell begränsning. 

Man har också diskuterat BKK/stegutbildning på gokartbana. Det behöver vara heldagar med minst 5 pass 
för att kunna räknas som en stegutbildningsdag, vilket blir dyrare för arrangören och därmed också dyrare 
för deltagaren. Detta ska vara valfritt, alla distrikt har inte förutsättningar att erbjuda stegutbildning, men 
de som kan och vill kanske ska kunna göra det.  

Från webbmastermötet  
Riks blivit bättre på att använda sig av sociala medier och betalda kampanjer. 

Cecilia meddelar också att riksårsmöte blir i mitten av maj i Båstad, och då kommer också ett ordförande-
möte att hållas. Cecilia har svårt att delta på detta i år, av flera skäl.  



6. Styrelseärenden  
• Office 365 eller Google 

Linus meddelar att tekniken är redo för att migrera, licenser är klara. Cecilia och Linus tar fram förslag till 
styrelsen med upplägg för hur vi ska distribuera konton. Vi ska också sätta datum för migreringen, senast i 
juni i år. Föreslås att göra detta före ett styrelsemöte för att kunna följa upp hur det gått. 

• Möte med Filip Backlund MotorFörening 
Vi har kontaktats av FBMF för att diskutera ett samarbete.  

1Cecilia berättar att FBMF behöver funktionärer till sina stora tävlingar och att de kallat till möte då de hoppades att 
vi skulle kunna stötta med detta. De vill däremot inte ha något samarbete med SMC, egentligen.  

Vi har meddelar att vi inte har några resurser eftersom alla är frivilliga att göra som de vill. Vi ser inte heller någon 
direkt vinst för SMC (om ens lokalt) att engagera sig i ett samarbete i dagsläget då våra respektive verksamheter skiljer 

sig avsevärt från varandra. 

• Rabattställen 
Gunnar ska kontakta befintliga ställen och se om de vill fortsätta, utöka eller förändra sitt erbjudande till 
SMC-medlemmar..  

7. Verksamhetsärenden  
BKK på Sviestad 
Jerry redogör kort för vår planerade BKK på SViestad den 11 juni. Ett oväntat fenomen har uppstått, 
nämligen väldigt många anmälda i Steg 1, men med stor erfarenhet av bankörning sedan tidigare. Då vi 
känner igen många av de anmälda som deltagare hos oss på Knix tror vi att detta är en effekt av att vi har en 
egen kurs på storbana, att det är vårt lokala varumärke som lockar.  

Vi har redan väldigt många funktionärer anmälda också. Vi beslutar att alla som vill jobba ska få vara med 
och jobba, men ingen måste. Vi kommer att ha ett överskott på funktionärer varför det inte är troligt att vi 
kommer att ta in någon ifrån andra distrikt utan helt och hållet bemanna med våra egna funkisar. Detta 
kommer dock att innebära att alla kanske inte kan få egenträna under kursen pga platsbrist. 

Tjej-aktiviteter 
Våra funktionärstjejer har träffats för att se över vårt utbud av tjej-aktiviteter. I dagsläget är tre aktiviteter 
planerade, en tjej-avrostning och två tjej-knix. Vi vill också ha en föreläsning/seminarium bara för tjejer.  

Nytt för i år är att vi har konkurrens från Västmanland som erbjuder förhållandevis många aktiviteter för 
tjejer på deras bana i Sala. Detta bör inte vara ett problem, vi ser det som positivt att utbudet i området ökar.  

Kurs på vägen 
Det nya kurskonceptet är en utmaning för oss, men vi är positiva till att prova. Vi behöver reka lämpliga vägar 
och stoppställen för detta, både vad gäller säker körning och teori. Det är fortfarande lite oklart vad det ska 
bli av det från riks sida, vi har inte hört något mer från försäkringsbolagen för vilka konceptet ursprungligen 
togs fram... Vi är överens om att vi vill försöka ta fram en modell för detta, att vi måste hjälpas åt att utveckla 
konceptet, och att vi ska testa på oss själva innan vi lanserar något. 

Övriga kurser 
Erik berättade om planerade gruskurser och meddelade att han behöver lite hjälp med mat till dessa då det 
är svårt att ha hand om på egen hand, som instruktör. Tomas erbjuder sig stötta med detta.  

Seminariekurserna har gjort intryck både på deltager och på andra distrikt. Vi ska försöka fortsätta med detta 
under ”lågsäsong” då det är ett bra sätt för oss att bibehålla kontakten med våra medlemmar, men också för 
att de funktionärer som är intresserade ska få möjlighet att vara verksamma även under hösten och vintern. 

8. Medlemsärenden  
Inga medlemsärenden tog upp. 
 
 
 

 
1 Tillägg till protokollet i efterhand då mötet hölls efter styrelsemötet 



9. Media  
Vi är bra på att hålla våra kanaler igång och spalten kommer ut regelbundet, både i MC-Folket och på 
Facebook.  

10. Övriga frågor  
Inga övriga frågor togs upp.  

11. Nästa styrelsemöte  
Tisdag 19 april, kl.18.00, GTR eller via Teams.  

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

Andrea Hudatzky  Cecilia von Hausswolff  
Vice sekreterare  Ordförande 


