
 

 

Protokoll nr. 4 
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2022-04-19  

Närvarande styrelsemedlemmar  
Cecilia von Hausswolff, Linus Andersson, Anna Runarsdotter, Kim Seppälä, Andrea Hudatzky, Erik 
Nilsson, Thomas Eriksson, Robin Ludvigsson, 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  
Distriktet har fortsatt god ekonomi, i maj kommer utbetalning av Distriktstian och vi har betalat fakturorna 
för våra dagar på storbana. Kursavgifter kommer in regelbundet nu när säsongen snart är här. Kassören 
bockar av och skickar påminnelser löpande.   

5. Information  
Från ordförandemötet  
Cecilia redogör för den stora Demoskop-undersökningen som SMC gjort. Man har gjord undersökningen 
både bland medlemmar och icke medlemmar, genom webbenkäter, och fått in ca 1500 svar, varav 89% män 
och 11 % kvinnor har svarat.  

33% av landets motorcyklister är SMC-medlemmar. Motorcyklar av customtyp är den största enskilda 
gruppen och 80% av de som kör motorcykel gör det som fritidsintresse. Motorcyklister över 65 år har mest 
kännedom om SMC, tyvärr vet många inte riktigt vad vi gör eller att vi finns. 

De viktigaste frågorna för medlemmarna är arbetet för en säkrare trafikmiljö samt rabatterna man får. 

Nytt för denna undersökning är frågor om elhoj. Hela 36% kan tänka sig att skaffa elmotorcykel. 

Från MCT-mötet 
Medlemskrav på kurserna har diskuterats och det är inte längre ett krav att vara medlem nu efter pandemin. 
Vissa distrikt vill ha medlemskrav och andra inte, varje distrikt beslutar vad som ska gälla lokalt – på våra 
kurser krävs inte att man är medlem. För deltagande på BKK krävs medlemskap, precis som tidigare. 

SMC Uppsala vill ha BKK (steg 1-4) på Rörken, men bokningssystemen är inte anpassade till att administrera 
dessa kurser och det är ett omfattande arbete att ändra detta i systemet. Troligen kommer SMC Uppsala att 
genomföra en variant av BKK ändå men utanför stegutbildningen.  

Kursen ”Kurs på väg” har fått blandad kritik gällande utformningen. Styrelsen har diskuterat 
förutsättningarna för att kunna genomföra detta, eventuellt finns det behov då kursen kanske fångar upp de 
motorcyklister som inte går knixkurs. Resursgruppen fortsätter diskutera detta, men då intresset från 
försäkringsbolagen hittills varit obefintligt är detta inte prioriterat i år. 

Årets examination kommer att ske på Rörken i Uppsala. 

6. Styrelseärenden  
Office 365 eller Google 
28/5 eller 4/6 är Linus troligen klar med förberedelserna inför migreringen, alla filer kommer att läggas i 
Teams, enskilda användarna kommer inte behöva göra något speciellt. 

Linus och Cecilia 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 nästa styrelsemöte.  



 
Instruktörskonferens i 29–30 oktober 
Beräknad kostnad för deltagande är ca 1000 kr/person, beräknat på att alla delar på resekostnaden och att 
Riks står för resten. 

Vi har 31 instruktörer i dagsläget (alla är inte aktiva) ev. tillkommer tre till som examineras under året. Mötet 
beslutar att de som varit aktiva under året ska erbjudas att få åka, men gissningsvis blir det inte fler än kanske 
10-12 personer från Södermanland.  

Rabattställen 
Gunnar ska kontakta befintliga ställen och se om de vill fortsätta, utöka eller förändra sitt erbjudande till 
SMC-medlemmar. Han och Linus uppdaterar sedan hemsidan tillsammans.   

7. Verksamhetsärenden  
BKK på Sviestad 
Kursen är fullbokad och allt är planerat och klart. Många funktionärer är anmälda, över 30 stycken, vilket 
innebär att vi inte kommer att ha möjlighet att ta in funkisar från andra distrikt. Det kommer att finnas goda 
chanser till vila, men desto svårare att få plats för egenträning. Cecilia tar fram en plan för arbetsfördelning 
samt underlag för hela kursen, såsom inskrivning, incidentrapporter etc.  
 
Tjej-aktiviteter 
Cecilia vill skapa ett större engagemang för personlig utveckling men det är svårt. Det är 24 bokade för 
seminariet, vilket känns positivt. Riks har dessutom fått förfrågningar om kursen ges på fler tillfällen och 
orter, samt om den kommer att ges digitalt, vilket tyder på viss efterfrågan. 

Tjejer tycks mest intresserade av kurs på väg och avrostning. Troligen är detta en annan kundgrupp jmf. med 
knixarna och fler avrostningsbetonade kurser kanske kan få dom till oss, resursgruppen får se över detta. 
Mötet diskuterade hur – och om - distriktet ska premiera tjejer för att få dem till fler aktiviteter.  

Är denna grupp något vi ska satsa på nästa verksamhetsår? Vill vi satsa tid och pengar till detta om det ändå 
inte är särskilt intressant för målgruppen? 

Kurs på vägen 
Janne och Gunnar har tittat på lite olika sträckningar. De kommer testa olika vägar och filma dessa. Kursen 
kommer köras internt för att kunna utvärdera och utveckla kursen. 

Mälaren Runt 2022 
SMC /Riks) kommer inte att arrangera ett stopp på Gröndal i samband med Mälaren Runt i år utan lämnar 
över till de lokala klubbarna att arrangera något på området om de vill. GTR Motorpark har aviserat att man 
vill hitta på något under evnetet, men speedwayklubben har avböjt. Vi har erbjudits hålla vår prova på-Knix 
som vanligt, vilket vi beslutar att vi ska. 

Lördagen den 20/8 kommer Mälaren Runt gå av stapeln i år. Mellan 5000 och 8000 ekipage förväntas 
stanna vid Gröndal under dagen. 

8. Medlemsärenden  
En medlemsdag ska eventuellt arrangeras nästa år, men utöver beslutet att inte kräva medlemskap på våra 
grundkurser avhandlades inga medlemsärenden.  

9. Media  
Inget nytt att diskutera. 

10. Övriga frågor  
Inga övriga frågor togs upp.  

11. Nästa styrelsemöte  
Onsdag 1 juni, kl.18.00, fysiskt på GTR om möjligt. 

12. Mötets avslutande  



Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande.  

Andrea Hudatzky  Cecilia von Hausswolff  
Vice sekreterare  Ordförande 


