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Ur protokollet februari 2013…

Kontaktombudet för Eskilstunaområdet och tidi-
gare ordförande i nu nedlagda avd 16, Lars-Rune 
Karlström, adjungerades till mötet. 

FMK Södermanlands hemsida är nu sjösatt, och 
både nummer 1 av medlemsinfobladet SEMAFO-
REN samt Nyhetsbrev för februari har publicerats. 
Båda har också skickats ut per pappersupplaga till 
dem som inte nyttjar dator. Hemsidan uppdateras 
också kontinuerligt när nyheter inträffar...

Trafikverket har beslutat att FMK Södermanland 
kommer att tillföras de 120 100 kr, avsedda för 
NIT-utbildning, som ännu inte tagits i anspråk. 
Pengarna ska användas till NIT-utbildning under 
2013 på de platser sådan genomförs, och FMK 
Södermanland ansvarar för slutredovisning före 
första januari 2014. 

Lars-Rune rapporterade från Eskilstuna att FMK 
där fortsätter sitt delta i trafiksäkerhetsrådet. Den 
årliga trafikdagen i Eskilstuna kommer att genom-
föras även i år, i Tuna Park den 8 juni. Beträffande 
cykelrallyt finns ännu inget beslut. 

Den aviserade bilorienteringen kommer att äga 
rum den 5 maj. Mer info kommer i SEMAFOREN 
så fort detaljerna är fastställda.

Medel beslutades avsättas för reparation av por-
tarna till vårdlokalen i Lagnö.
 
Beslut togs att vi ska ta ut 100 kr för underhåll 
av släppkroken vid varje utlåningstillfälle. Hämt-
ning och återlämning ombesörjes av låntagaren. 
Reparation av eventuella skador bekostas av lån-
tagaren. Observeras bör att det inte finns någon 
förlängningswire till släppkroken.

Verksamhetsplanen för 2013 ligger på hemsidan 
och föreläggs årsmötet för beslut. 

Car Care är en ny bilverkstad belägen i f.d. polis-
husets garage. Den är kopplad till Auto-Experten. 
Rabattavtal med dem är klart: 25 % på arbets-
kostnad.

Information om aktuella medlemsförmåner kom-
mer att uppdateras fortlöpande. 

Den 16 mars samlades centralstyrelsen för sitt 
sista möte och för att redovisa årsbokslutet. 
Kongressens delegation beslutade ge centralsty-
relsen samt VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2012, samt enades om tolkningen av kriterierna 
för fördelning av återstående medel till lokalav-
delningar som kan uppvisa att de är verksamma 
under 2013. 

 
Natten till den 31 mars lämnar vi vintertiden och kan börja 
drömma om sommarvägar...


