
Protokoll nr. 7
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2021-10-19
Mötet hölls via Teams

Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Jerry von Hausswolff, Linus Andersson, Tomas

Eriksson, Kim Seppälä, Erik Nilsson, Björn Denkvist, Jan Stegmann, Björn Koefoed, Andra Hudatzky och

Gunnar Friskopp.

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 god, han visar aktuell status med beräkning för kommande utgifter.

5. Information - Egna BKK
Jerry berättar om mötet med School/Sport på Arlanda nyligen. Både School- och Sport-sektionen vill ha så

mycket körtid som möjligt, det är svårt att erbjuda god kvalitet för bägge parter när de ska samsas om banan på

samma dag. Staffan tar fram förslag på hur detta ska lösas för 2022.

Ovanstående påverkar dock inte våra egna BKK då vi inte kommer att dela dagar med Sport. Mötet diskuterar

olika upplägg utifrån infor från andra distrikt. Endast distrikten Syd och Väst kör egna BKK, alla andra

arrangeras av SMC Riks och det finns olikheter vad gäller t.ex. arvode till instruktörer. Cecilia har varit i kontakt

med både Gelleråsen och sviestad ang. datum, men de kan inte boka något fast förrän de vet hur

tävlingskalendern kommer att se ut.

6. Styrelseärenden
Cecilia meddelar att SMC ÖStergötland bjudit in oss att delta och dela på kostnaderna för en föreläsning av

Annie Seel den 6/11 . Vi beslutar avböja då föreläsningen hålls i ett helt annat distrikt samt att vi är tveksamma

till att vi får täckning för kostnaden.

Julfest för funktionärerna är bokad på Kungsörstorp den 3 december. Mötet diskuterar också en julklapp till de

funktionärer som varit mycket aktiva i den lokala verksamheten under året som gått. Björn uppdras kolla upp

vad som är möjligt med revisorn, utifrån ett förmåns- och skatteperspektiv. Frågan bordläggs till nästa möte.

7. Verksamhetsärenden
HLR-kurs för funktionärer kommer att hållas under våren, eftersom många ska delta kommer det att bli flera

tillfällen. Styrelsen beslutar att samma kursarrangör som tidigare ska anlitas. Pga jäv utesluts Cecilia från

omröstningen/beslut om kursarrangör för HLR och Första Hjälpen.

Vi har tidigare beslutat om 1-3 egna BKK under 2022, men beslut avseende detaljerna kring dessa kurser

bordläggs tills vi fått bekräftade kursdatum från banorna.

Önskemål har inkommit om fler lokala funkisdagar, gärna en dag/månad under säsongen. Styrelsen bifaller

förslaget och ska undersöka möjligheterna att boka in egna träningsdagar på GTR med jämna intervall om ca 4-5



veckor. Målet är att boka en söndagseftermiddag på vår och höst, samt ytterligare 3-4 tillfällen på vardagskvällar.

Vi diskuterar olika höst-/vinter-aktiviteter, t.ex. HLR och Första Hjälpen för motorcyklister, teoretisk kurvkurs,

föreläsningar, kanske någon mek-kur till våren. Resursgruppen och intresserade funktionärer jobbar vidare med

detta. Cecilia kollar upp lämplig lokal för denna typ av kursverksamhet.

8. Medlemsärenden
Mötet diskuterar GOE-Stipendiet och Cecilia beskriver förfarandet. Utdelningen av stipendiet ska göras i

samband med årsmötet i februari, ca tre månader innan aviseras nomineringen via Facebook där länk till

nomineringen delges. Nomineringen pågår fram till 9 januari, 2022. Sedan utser styrelsen fyra (4) kandidater

som medlemmarna sedan kan rösta bland.

Årsmötet beslutas bli söndagen den 2 februari. Styrelsen uppmanas inkomma med förslag på lämplig plats, i

distriktet förstås. Cecilia ser till att info kommer ut i MC-Folket nr. 2.

Medlemsaktivitet 2022 bordläggs.

9. Media
Andrea sköter Instagram med bravus, men alla behöver stötta med bilder så att vi kan vara aktiva även nu under

höst och vinter.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

11. Nästa styrelsemöte
Tisdag 16 november, på GTR eller via Teams.

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

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff Sekreterare Ordförande


