
 

 

Protokoll nr. 1  
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2022-01-18  

Närvarande styrelsemedlemmar  
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Jerry von Hausswolff, Linus Andersson, Tomas 
Eriksson, Kim Seppälä, Erik Nilsson, Björn Denkvist, Jan Stegmann samt valberedare Maria Nyström.  

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  
Fortsatt god ekonomi, resultatet för året landade på knappt 60 000. Nu ska en ny budget sättas inför årsmötet, 
Björn och Cecilia bokar ett separat möte för detta och ett förslag presenteras på nästa styrelsemöte.  

Cecilia meddelar att vi kommer att behöva köpa in nya deltagarvästar inför nästa säsong. 

5. Information  
Cecilia rapporterar från ordförandemötet som hölls via Teams den 11/1.  

• Konferenshelgen kommer inte att bli av pga rådande restriktioner, men under mötet föreslås att kansliet 
i stället ska se över möjligheterna att erbjuda vissa kurser online istället. 

• Riksårsmötet i samband med SMC Weekend beräknas hållas som planerat den 14 i Båstad. 

• Samarbetet med STR är viktigt och varje distrikt bör jobba aktivt med att få ut information om gratis 
medlemskap till nya körkortselever.  

• Enligt kansliet tycker vissa medlemmar att SMC blivit ”flata” jämfört med tidigare, men i det politiska 
arbetet har det visat sig mer framgångsrikt att vara smidig än offensiv. 

• Nya körkortsdirektiv och de nya reglerna för handledare är en fråga SMC jobbar hårt med. Likaså 
tillgången till Strada som vi tidigare haft, men nu nekats med hänvisning till GDPR. 

• Vi går igenom medlemsundersökningen från Demoskop som gjordes 2019 – en ny kommer att göras i år. 

• Examination av grusinstruktörer blir i slutet av april och examination för instruktörer blir i september. 

Vidare informerar Cecilia som riksstyrelsens strategiska arbete, vilken också presenterades på ordförandemötet: 

MÅL: SMC driver utveckling 
Tre projekt där SMC bidrar till att utveckla ny kunskap eller nya metoder som främjar motorcyklismen 
genomförs och avrapporteras senast 2025. 
• Kansliet prioriterar projekt och väljer ut aktiviteter/mål. 
• Ett utvecklingsprojekt får gärna gå i mål under 2022. 
• Förutsättningar: Ett projekt ska innehålla hållbarhet. Ett ska innehålla friktion på väg. 
Utveckling innebär att ta fram projektfakta, data och erfarenheter som ger stöd till det vi vill föra fram. 

MÅL: Politiska framgångar 
• Ta fram lokala trafikpolitiska strategier tillsammans med de 21 distrikten. Tidsatt till 2027. 
• Mall, stöd från kansliet, utbildningspaket. 
Börja kanske med tre distrikt. Distrikten tar fram en viktig fråga om är aktuell i distriktet och får hjälp stöd från 
kansliet. Ger möjlighet till att utveckla stödet tillsammans distrikt och kansli. Bygga upp arbetssätt, långsiktigt 
arbetssätt. 

Mål Medlemsantal 
• Totalt antal medlemmar 



• Unga/ kvinnor  
• Inkluderande/mångkulturellt 
• Nulägesanalys 
• Hämtat från kansliets målstyrning i praktiken. 

6. Styrelseärenden  
Vårt GOE-stipendium har inte lockat nämnvärt och i dagsläget finns bara två förslag. Styrelsen beslutar att 
stipendiet får ett år till innan omröstning i hopp om att kunna locka fler att nominera kandidater. 

7. Verksamhetsärenden  
Mötet diskuterar kursverksamheten och går igenom det förslag som inlämnats av Resursgruppen. I dagsläget kan 
vi genomföra 12–15 knixkurser under 2022, under förutsättning att vi kan hyra banan. BMW vill ha två kurser och 
Ducati har också meddelat att de vill ha minst en aktivitet för sina kunder. Vi ska naturligtvis försöka hinna med 
så mycket som möjligt. Cecilia har kontakt med GTR ang. bokning av banan. 

Vi har också försökt få loss tider på större banor, men det har varit svårt. En av de kontaktade banorna har inga 
lediga dagar att erbjuda alls och en annan kan inte lämna besked om några datum förrän närmare mars. Det gör 
det svårt att genomföra den BKK vi hoppats kunna köra i sommar – som ett sätt att förbereda oss för BKK på GTR. 

MCT meddelar att SMC Västmanland kommer att köra grundkurser i år, avrostning på Hässlö och Knix på 
Salabanan. Då distriktet har få egna resurser kommer de att behöva låna resurser från andra distrikt, bl.a. 
Södermanland. Det är upp till varje funktionär att arbeta var de vill.  

Erik meddelar att han vill skicka Lars Johansson, Louise Jonsson och Jan Stegmann på grusinstruktörs-
utbildning/examination i april. Styrelsen godkänner detta.  

8. Medlemsärenden  
Distriktsårsmöte kommer att hållas den 20 /2, förhoppningsvis i Malmköpings Stadshus. Skulle 
restriktioner omöjliggöra ett fysiskt möte kommer vi att hålla det digitalt, via Teams, som förra året. Medlemmar 
som vill delta anmäler sig genom hemsidan, via Mitt konto – man måste alltså vara inloggad. Detta skulle kunna 
begränsa deltagandet något då många medlemmar sällan besöker hemsidan och ännu mer sällan loggar in. 
Kallelse har gått ut via MC-Folket, men detaljer kring mötet kräver inloggning på hemsidan.  

Maria redogör för valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2022. 

Verksamhetsberättelsen är klar inom kort, varje ansvarig skriver sin egen del och sedan skall styrelsen godkänna 
den i sin helhet. Linus lägger upp årsmöteshandlingar på hemsidan så att de är tillgängliga för alla medlemmar i 
god tid innan mötet. 

9. Media  
Andrea håller liv i Instagram, men tar gärna emot tips och bilder.  

10. Övriga frågor  
Inga övriga frågor togs upp.  

11. Nästa styrelsemöte  
Tisdag 8 februari, Gröndal eller via teams.  

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

Anna Runarsdotter  Cecilia von Hausswolff  
Sekreterare  Ordförande 


