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Protokoll styrelsemöte #2, kl.18.30 den 10 maj, 2022. Mötet sker hos 
Eagle Riders, Företagsgatan 58, 504 64 Borås 
 

Närvarande:  Peter S, Susanne H, Monica K, Mikael L, Jan R, Ronnie M, Ivan W, 

Jan-Peter Runze 

 

§ 1. Mötets öppnande.  

§ 2. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Inte nödvändigt 

§ 3. Godkännande av dagordningen.  OK 

§ 4. Föregående mötesprotokoll.  OK 

§ 5. Inkomna skrivelser NA  

§ 6. Ekonomi 

Kassören beskriver läget?  

→ Monica K har varit med på några digitala kurser för att förkovra sig. Bra input 

 

§ 7. Rapporter från arbetsgrupper inför 2021 och inför årsmötet: 

a. Club. → Poker-run inställd, istället blir det en träff på Stora Holm under 
lördagen 14 maj 

 
b. School,. → Rudskogen kurs Juli inställd (endast fåtal platser sålda, runt 60) 

Just nu finns det mycket platser kvar på Falkenberg BKK i augusti. 
Ekonomi för School är ansträngd på grund av vikande deltagande 
Bokningstrycket är mindre detta året. (Omvärlden påverkar?) 
 
GK har bra beläggning 75% bokat i nuläget 
Hjälp önskas från centralt håll för att hantera hela bokningssystemet inkl. 
instruktörsbetalningar. PS håller kontakt med Riks och Ivan W tar upp detta på 
Ordförandemöte den 13 maj 
 
Grusgruppen 
Micke jobbar på att hitta grusgrupp aktiviteter och planerar ett arrangemang 
med stock och sten för utmanande körning. 
Ekonomi för grusgruppen ser bra ut. 

 

https://kartor.eniro.se/vägbeskrivning/+/Företagsgatan+58+50464+BORÅS?c=57.7041473,12.8423119&z=10&mode=route&r=car;F00;-1;0;0;;57.7041473;12.8423119;Eagle%20Riders%20M%20C,%20BORÅS
https://kartor.eniro.se/vägbeskrivning/+/Företagsgatan+58+50464+BORÅS?c=57.7041473,12.8423119&z=10&mode=route&r=car;F00;-1;0;0;;57.7041473;12.8423119;Eagle%20Riders%20M%20C,%20BORÅS
https://kartor.eniro.se/vägbeskrivning/+/Företagsgatan+58+50464+BOR�S?c=57.7041473,12.8423119&z=10&mode=route&r=car;F00;-1;0;0;;57.7041473;12.8423119;Eagle%20Riders%20M%20C,%20BOR�S
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c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm).  
Önskvärt är att få mer fokus på ”reklam” och saluföra SMC Väst. Hemsidan 
bör uppdateras oftare. 
  

d. Valberedning 
Valberedningen planerar att ses och lägga upp strategin för året (mer info 
kommer nästa möte) 
 

 
     

§ 8. Övriga frågor 
 
 Bokningsläget och hur ser framtiden ut för SMC  
 
Att ta upp på ordis/riksårsmöte? 
Frågan om registrering som arbetsgivare? 
Medlemsnytta? Hur behåller vi våra medlemmar? 
Buff från Riks? IW kollar detta 
 
Komplettering till konstituerande möte 20220305: Firmateckning 
Mikael Lundquist ska ha att förattesträtt för arbetsgruppen Grus, samt accessrätt 
till bankkonto men ingen uttagsrätt till bankkontot 
Mikael Lundquist 
 
 
”Kurs på väg” → Svedea (Försäkringsbolag) sponsrar med kurs för övning på 
väg. SMC Väst planerar att vara med och ”bjuda på fika” för att synas och vara 
aktiva. PS och IW driver denna fråga, bildar arbetsgrupp för kurstypen 
 
 

§ 9. Mötet avslutas.      

§ 10 Nästa möte: 2022-06-28 Teamsmöte. Start: Kl.18.00  

§ 11. Mötet avslutas.      

 

 

Ivan Wåhlström Jan-Peter Runze 
Ordförande Protokollförare 
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