
Protokoll nr. 6
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2021-09-08

Närvarande
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Jerry von Hausswolff, Gunnar Friskopp, Jan

Stegmann, Kim Seppälä, Andrea Hudatzky, Erik Nilsson.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Mötet hölls via Teams.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi och budget
Fortsatt mycket god ekonomi enligt ordförande. Kassören var ej närvarande vid mötet.

5. Information
Vi har nu 3 stycken nyutexaminerade instruktörer, Wallentin Berggren, Carl-Johan Berggren och Johan Olsén.

Inför säsongen 2022 har vi 7 aspiranter, varav flertalet bör kunna examineras nästa år.  Vi har nu över 20 aktiva

instruktörer och nästan lika många aktiva funktionärer i distriktet.

6. Styrelseärenden
Mötet diskuterar rekrytering och hantering av funktionärer. Vi har fått flera förfrågningar under året, från

medlemmar som vill bli funktionärer hos oss. Vissa av dessa har varit medlemmar i andra distrikt, men har ändå

velat arbeta i Södermanland, och helst överflyttas till distriktet.

Vi beslutar följande:

● Rekrytering till kursverksamheten sker från kursverksamheten, alltså bland våra kursdeltagare.

● Vi rekryterar endast inom distriktet, bland medlemmar i Södermanland. Möjligen kan undantag göras

om annan stark anknytning till distriktet finns.

● Medlemmar som själva ansöker om att bli funktionär hanteras av Resursgruppen.

● Vi tar inte emot befintliga funktionärer från andra distrikt. Detta för att inte bidra till resursbrist hos

granndistrikten. Dessa är dock välkomna att arbeta i distriktet, om plats finns.

Ordförande meddelar att konferenshelgen planeras bli 13-14 november, beroende på eventuella kvarvarande

restriktioner. Helgen är en kurshelg för styrelsen samt andra förtroendevalda. Vilka som ska åka skjuts fram till

nästa möte, då vi kanske också fått klart besked om huruvida eventet blir av.

Julbord för de funktionärer som arbetat under året samt för styrelsen föreslås. Cecilia uppdras ta in offerter

beräknat på max 40 personer. En extra julklapp till de som jobbat mycket under året diskuteras också. Frågan



tas upp igen på nästa möte.

7. Verksamhetsärenden
Ordförande och MCT åker till Arlanda för att delta på SCHOOL-mötet den 9 oktober. Mötet avhandlar

kursrelaterade frågor avseende säsongen 2022 och det är relevant för vårt distrikt då vi kommer att ha en egen

storbana så småningom.

Med anledning av detta tas vi också upp planerna kring egen BKK nästa år och Cecilia visar en enkel kalkyl över

kostnader och intäkter på Gelleråsen respektive Sviestad. Frågan tas upp igen efter SCHOOL-mötet i oktober.

De närvarande uppmanas fundera över aktiviteter för både funktionärer och medlemmar under vinterhalvåret.

Frågan läggs också upp i funkisgruppen.

Vi har fått in önskemål från funktionärer att ha regelbundna träningsdagar för funktionärer på GTR nästa

säsong, gärna en gång/månad. Styrelsen kommer att föreslå fyra “funkiskvällar”, utöver avrostning och

avslutning, till nästa års budget.

8. Medlemsärenden
Vi vill gärna ha förslag på medlemsaktiviteter att erbjuda under hösten/vintern.

9. Media
Instagram hanteras föredömligt av Andrea, Facebook hålls aktivt av informatören (främst) som också skriver i

MC-Folket, och hemsidan uppdateras av webbmaster.

Cecilia meddelar att vi har flera externa fotografer som kommer till våra aktiviteter för att ta bilder. Vi har ingen

kontroll över dessa bilder och vi vet inte om de närvarande tillfrågats. Om detta blir ett problem får vi ta upp

frågan igen.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

11. Nästa styrelsemöte
Tisdag 5 oktober, kl. 18, GTR Motorpark/Teams.

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

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff

Sekreterare Ordförande


