
Protokoll nr. 4
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2021-04-20

Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Björn Denkvist, Björn Koefoed, Kim seppälä, Jan Stegmann, Gunnar

Friskopp samt webmaster Linus Andersson och MCT 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.

4. Ekonomi och budget
Björn meddelar att ekonomin är fortsatt god, vi har betalat halva säsongens banhyra samt första fakturan

avseende vår funkisdag på Gelleråsen i juni. Han berättar också att nästan hälften av deltagarna för säsongens

första kurser redan betalat.

Cecilia uppdras ta en diskussion med BMW-klubben om fast avgift för deras klubb-Knix, men för den första nu i

maj kommer de att betala för de 32 platser de köpt.

5. Information
Jerry informerade kort om vad som avhandlats på MCT-mötet tidigare. Vid mötet framkom att alla deltagare på

våra kurser ska vara medlemmar innan de går kursen, man ska alltså inte kunna bli medlem på plats. Man bör

primärt vara medlem redan när man bokar sig. Alla deltagare ska också vara förbokade, vi får inte ha någon

form av drop in.

Vidare har beslutats att vi inte får vara mer än max åtta (8) personer i varje “samling”, vilket innebär att vi ska

dela fartgrupperna i två så att varje grupp som samlas består av max sex deltagare och upp till två instruktörer.

Detta ställer högre krav på bemanning eftersom t.ex. en söndags-knix då kräver 8 instruktörer. Vi måste

dessutom dela upp alla deltagare innan de kommer in på området, så att de inte samlas i andra konstellationer

än den egna gruppen om 6-8 personer.

Resursgruppen håller på att ta fram en rutin för detta så att vi kan genomföra kurserna på ett säkert sätt, och

enligt direktiven från både myndigheter och Riks.

6. Styrelseärenden
Mötet beslutar att ordföranden ska vara presskontakt i första hand och ledamot Gunnar Friskopp i andra hand.

Profilplagg i form av en vind-/regnjacka diskuterades. Cecilia uppdras ta fram förslag på lämplig jacka samt ta in

offerter för sådan med tryck. Vi beslutar att trycket ska vara som det vi har på våra “klubb-jackor”, men utan

namn och titel.

7. Verksamhetsärenden
Vi startar kurssäsongen med en Klubb-Knix för BMW-klubben redan den 24/4, dagen innan vår egen

funkis-avrostning. BMW-klubben har informerats om våra restriktioner och är mycket samarbetsvilliga.

Tillsammans har vi skapat ett upplägg som vi tror kan bli bra.



Gruskurser är inplanerade nu, med ett annat upplägg än tidigare. Då vi har brist på instruktörer kör vi enklare

halvdagskurser och i enlighet med direktiven blir det 6 deltagare per kurs. Erik ansvarar för gruskurserna.

Den 17 juni kör vi en VIP-kurs i samarbete med en MC-handlare som kontaktat oss i önskan om att få till ett

samarbete. Vi gör detta till självkostnadspris, med endast 25 deltagare.

Vår medlemsklubb Tuna Touring har inkommit med en förfrågan om 2 st klubb-knix, men datum för detta har

inte fastställts.

8. Medlemsärenden
Strategi för att öka antalet lokala medlemmar ligger kvar som öppen punkt att hantera när pandemin är över.

9. Media
Cecilia intervjuades nyligen av SVT till följd av de pressreleaser som skickats ut från Riks. Inslaget kan ses på

SVT Sörmland.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

11. Nästa styrelsemöte
Måndagen den 7 juni, kl.  18.00.

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

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff

Sekreterare Ordförande


