
Protokoll nr. 5
Styrelsemöte SMC Södermanland, 2021-06-07

Närvarande styrelsemedlemmar
Cecilia von Hausswolff, Robin Ludvigsson, Anna Runarsdotter, Kim seppälä, Tomas Eriksson, Björn Denqvist,

Andrea Hudatzky,  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
Kassören kungöra att ekonomin är fortsatt mycket god. Vi har satsat en del pengar på internutbildning och

funktionella jackor till funktionärer.

Vi har totalt 5 planerade tillfällen för funktionärsträning i år; två på GTR Motorpark, ett på Gelleråsen och två

på Sviestad. Styrelsen beslutar att i de fall funktionärer deltar till självkostnadspris ska detta ligga på ett fast

belopp om 850:-/person, som ska erläggas av den enskilde funktionären i samband med bokning. SMC

Södermanland kommer att sanktionera egna funktionärers deltagande med 350:-/person.

5. Information
Ordförande meddelar att vissa lättnader i restriktionerna gjorts, detta innebär bl.a. att vi inte längre måste dela

in i mindre grupper vid våra aktiviteter. Vi ska dock fortsätta hålla avstånd och iaktta försiktighet med tanke på

smittspridning.

6. Styrelseärenden
Mötet fastställer tidigare per capsulam-beslut om profilplagg/funktionskläder till funktionärer som jobbar i

distriktet. Beslutet grundar sig dels på att det finns ett marknadsvärde i att vårt varumärke syns bland

motorcyklister, men också i ett behov av vettiga kläder när man ska arbeta i t.ex. regn eller kyla. En separat

kostnadsbudget för detta har gjorts.

7. Verksamhetsärenden
Mötet diskuterar knix-kurser för grupper eller klubbar med begränsad ekonomi och beslutar att resursgruppen

kan besluta om kurser som hålls för specifika grupper till ett rabatterat pris. Vi behöver generellt ha täckning för

banhyran, men vi kan även erbjuda prova-på där vi tar en del av den kostnaden också. Cecilia har kontakt med

en tjej-klubb som visat intresse för en egen kurs och hon tar en fortsatt dialog med dem.

Vi har planerat in två klubb-knix för Tuna Touring MC, men det ser ut att bli svårt att fylla platserna. Dialog med

Tomas på TTMC fortsätter.

Styrelsen diskuterar kring begreppet “aktiva funktionärer” och hur vi ska förhålla oss om någon inte arbetar i

distriktet, men ändå deltar på aktiviteter som distriktet arrangerar som belöning till de som jobbar i

verksamheten. Tidigare beslut kvarstår: de som bidrar till intäkterna ska vara de som åtnjuter förmånerna. Om

detta missbrukas uppdras resursgruppen ta en dialog med berörd funktionär.



Vi beslutar att ha plats för upp till fem (5) gäster på våra funkisdagar på storbana. Dessa platser nyttjas

företrädesvis för rekrytering av nya funkionärer.

Erik har arrangerat gruskurser, fyra stycken, med god uppslutning. Upplägget har varit enklare, halvdagar utan

att lunch eller fika har behövt ordnas.

8. Medlemsärenden
Björn vill göra en ungdomssatsning för att locka fler yngre till SMC. Kan vi stötta på något sätt under

övningskörning? Kan vi utfästa en belöning till handledare för ungdomar? Utökat samarbete med trafikskolor?

Vi funderar vidare för fortsatt diskussion inför nästa säsong.

9. Media
Vi har ett Instagram-konto som hanteras av Andrea Hudatsky, med stöd av ytterligare några funkisar. Vi ska alla

försöka bidra så mycket som möjligt till flödet där.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

11. Nästa styrelsemöte
Torsdag  26  augusti.

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

Anna Runarsdotter Cecilia von Hausswolff

Sekreterare Ordförande


