
 SMC-HALLAND 
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2012-06-14
Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad

§ 1505 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 1506 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA 
MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Lars-Rune Ericsson och Kjell-Ove Johansson.

§ 1507 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder; 
YR=Yttranderätt

Magnus Carlsson Ordförande NR
Anders Kolhammar Vice ordförande EAF
Kjell-Ove Johansson Kassör NR
Thomas Gustafsson Sekreterare NR
Lars Gillberg Vice sekreterare EAF
Kenneth Lysell Ledamot NR
Stig Berndtsson Ledamot NR
Daniel Gabrielsson Suppleant AF
Lars-Rune Ericsson Suppleant NR
Lars-Olof Nilsson Suppleant AF
Stefhan Johansson Klubbrepr. VMCK AF
Jan               Vestergren Klubbrepr Humpe MCK NR

Tony Rundqvist Adjungerad NYR
Lars Johansson Valberedning N
Jörgen Svensson Valberedning N
Birgitta Kristiansson Valberedning EAF
Alf Andersson Revisor EAF
Conny Nygren Revisor EAF

§ 1508 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet. 

§ 1509 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Magnus föredrog föregående mötesprotokoll, mötet hölls 2012-02-22.



§ 1510 EKONOMISK RAPPORT
Kassör Kjell-Ove meddelade att pengar från Länstian har inkommit. Utgifter 
from 1 sept 2011 ca.35000kr. I dagsläget har vi på kontot ca. 215.000kr. 
Dessutom har vi 6800kr i kontanter som ska in på kontot.

§ 1511 RAPPORTER 

-Vägspanare; 
Lars-Rune var i egenskap som vägspanare denna gång på ett kommunalt 
trafiksamarbete då Trafiksäkerhetsrådet för Falkenbergs kommun hade möte i 
Falkenberg. Detta var ett samarbete mellan olika trafiksäkerhetsintressenter och 
tekniska kontorets väghållare, tjänstemän och Tekniska Nämndens ordförande. 
Se bifogad fil Möte_2012-06-14_bilaga_1.

-Ordförandemöte; 
Magnus var på ordförandemöte 2012-03-03. Han tog upp följande punkter: 
• Valberedningens valberedning behöver tillsättas, det saknas personer både i 
valberedningen och i styrelse, pga. avhopp.
• Magnus berättade för SMC:s ordförande i Skåne (Micke) om våra KNIX-
kurser i Klippan
• Blekinge söker samarbete angående BKK (Anderstorp). Kenneth skulle 
informera instruktörer och aspiranter att de gärna får anmäla sitt intresse.
• En del län har landstingsbidrag. Men enligt Kjell-Ove har inte Halland haft det 
på flera år.
• Magnus undrade om vi inte skulle ha haft SMC-representanter med på 
Varberg/Vincent – dagen. Enligt Tony var där faktiskt en representant från SMC 
där.
• SMC firar 50-års jubileum 2013 och roliga aktiviteter efterlyses.
• Magnus fick höra talas om Abate som tydligen var intresserad av samarbete 
med SMC men SMC inte intresserade.
• Länstian diskuterade. 
SMC centralt hade förslag om omfördelning av pengarna enligt följande:

• Enligt föredrag kostar en person 3 600 per konferenshelg
• Förslag: 45% går till kostnaden för kurser mm. Resterande  55% delas 
upp på 65% som är medlemsrelaterade och 35% som är bidrag - att 
använda fritt i daglig verksamhet
• De 45% ska täcka 7 personer konf. Helg, 2 ordismöten, två personer till 
årsmöte = 11 personplatser/år

§ 1512 SKRIVELSER
Det finns inga skrivelser.

§ 1513 BESLUTSUNDERLAG KNIX 2012
Magnus har tidigare skickat ut beslutsunderlag med ekonomiska kalkyler (se 
bifogad fil Möte_2012-06-14_bilaga_2) för KNIX-kurserna och bad samtidigt 
om styrelsens kommentarer. Alla ställde sig då, via mejl, positiva till upplägget. 
Nu beslutade styrelsen att köra KNIX-kurser i år, med Magnus beslutsunderlag 
som grund, och att därefter utvärdera det. 



§ 1514 MCT (=Motorcykel i trafik)
- Fortbildning av instruktörer; fortbildningskurs blir den 12:e augusti i 

Klippan.
- Halvårsinstruktörsmöte? Kenneth kallar till möte.
- Knix (Körning på Gocart-bana) Intäkter 18000 kr. Kostnader ca. 35000 kr. 

Planerar köpa deltagarvästar till hösten ca. 4500kr. Deltagare 57 olika 
personer. De delades in i tre grupper. Grön grupp (långsammast), gul och blå 
(snabbast). Första kurstillfället var det 24 deltagare, 2:a tillfället 32, 3:e 
tillfället 15 personer. Flera återkommande personer. En hel del positiva 
omdömen på kursen. En del deltagare önskade mer feedback på sin körning. 
Vissa önskade mer vila mellan passen, medans andra tyckte det var bra. 
Nästa kurstillfällen är 19:e aug, 2:a sept, 16:e sept

- VÅRLYFTET 
Det var 47 deltagare i år. Kenneth rapporterade om vårlyftet på och runt 
Falkenbergsbanan. Kenneth efterlyste en utvärdering av instruktörerna 
direkt efteråt. Vårlyftet resulterade i utgifter på 7300kr och inkomster på 
4300kr. 

- BKK (Storbanekurs). Bordlagt för 2012.

§ 1515 JUSTERING AV PROTOKOLL
Styrelseprotokollen går ut via mejl efter godkänd granskning och signeras 
skriftligen. Årsmötesprotokoll skickas ut för signering via posten, enligt tidigare 
beslut.

§ 1516 KANSLIET
Magnus har varit i kontakt med MC-riders angående att hyra in sig i deras 
klubblokal på Kristinehed. Enligt möte med MC-riders 21 mars 2012 så är dom 
intresserade. Hyra 1200:-. Kenneth föreslog även bygdegården i Slättåkra. 
Magnus och Kenneth utreder olika alternativ på ny lokal. 

Anders får i uppdrag att planera in Kanslivaktsmiddag och att samordna det med 
Jan för att kunna titta på Moto-GP på projektorn.

§ 1517 ÅRSMÖTE
Anders bekräftade via tel.samtal med Magnus att Lizzies café i Holm är bokat 
för årsmötet lördagen den 6 oktober klockan 14.00. Tyvärr har MC-folket redan 
haft presstopp på det nummer som vi enligt stadgarna behöver ha in inbjudan i. 
Lars-Rune ska kontakta SMC centralt för att se om vi trots allt kan få in det i 
spalten.  

§ 1518 CENTRALT ÅRSMÖTE
Detta möte ska hållas 1:a september utanför Lysekil i Bohuslän, vilket är dagen 
efter årets andra ordförandemöte på samma ställe. Det finns en eventuell 
möjlighet för intresserad att åka till mötena på SMC:s bekostnad. Kontakta då 
Magnus Carlsson. 

§ 1519 ÖVRIGA FRÅGOR
Sveriges Trafikskolors Riksförbund önskar samarbete med SMC. 



Lars (valberedningen) efterlyste tips på passande ersättare till avgående 
styrelsemedlemmar. T.ex vill Kjell-Ove avgå som kassör.

§ 1520 NÄSTA MÖTE
Nästa styrelsemöte blir på SMC-kansliet, torsdagen den 20/9 klockan 18.00.    

§ 1521 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

…………………………………………………………………
Sekreterare
Thomas Gustafsson

JUSTERAS

………………………………………………………………………………
Ordförande
Magnus Carlsson

……………………………………………………………………………….
Kjell-Ove Johansson

………………………………………………………………………………
Lars-Rune Ericsson
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