
 SMC-HALLAND 
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2013-03-20, Tid: kl.18.30
Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad

§ 1609 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 1610 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET.
Till protokollförare valdes Thomas Gustafsson.

§ 1611 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA 
MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Stig Berndtsson och Lars-Rune Ericsson.

§ 1612 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder; 
YR=Yttranderätt

Magnus Carlsson Ordförande NR
Tony Rundqvist Vice ordförande AF
Henrik Johansson Kassör NR
Thomas Gustafsson Sekreterare NR
Lars Gillberg Vice sekreterare EAF
Kenneth Lysell Ledamot AF
Stig Berndtsson Ledamot NR
Daniel Gabrielsson Suppleant EAF
Lars-Rune Ericsson Suppleant NR
Lars-Olof Nilsson Suppleant AF
Jan               Vestergren Klubbrepr Humpe MCK NR

Lars Johansson Valberedning EAF
Jörgen Svensson Valberedning EAF
Conny Nygren Revisor EAF
Krister Svensson Revisor EAF

§ 1613 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet. 

§ 1614 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL



Magnus frågade om alla hade läst igenom mötesprotokollet från föregående 
styrelsemöte som hölls 2013-01-24 och om någon hade några frågor. Ingen hade 
några frågor eller något att erinra varpå protokollet lades till handlingarna.

§ 1615 RAPPORTER 

-Ekonomisk rapport; 
Henrik Johansson rapporterade om kassan samt senaste transaktionerna. Saldo 
24 januari var 169.975 kr, idag 20 mars är saldot 154.406 kr.

-MCT (Motorcykel i trafik);
- Fortbildning av instruktörer:
Kenneth vill via mötet påminna om en central kurs ”Aktiverande 
utbildningsmetodik” som hålls i Arena hotell i Halmstad i helgen.

-Knix (Körning på Gokart-bana); 
Henrik jagar banrepresentanten för Klippans gokartbana för att få 
kontraktet påskrivet. Det är på gång. Henrik har fått muntligt OK 
från honom men vill ha det skriftligt. 
Datum för KNIX-kurser är 12 maj, 26 maj, 9 juni, 21 juli, 4 
augusti, 18 augusti.
Funktionärsdagar (interna) är 28 april och 16 juni.

-MC-mässan i Halmstad 8-10 mars; 
Jan rapporterade att det gick smidigt att bygga montern. Större yta 
än tidigare. Placeringen var bra då den var längs promenaden till 
MC-showen. 
Det hade inte varit några bekymmer under mässdagarna. Jan 
skickade ut en enkät till monterpersonalen och han läste upp några 
svar. De var överlag positiva. Någon önskade större affischer och 
en dator för att ta emot medlemsanmälningar direkt på plats.
Henrik rapporterade att kostnaderna var 3328 kr inkl priserna i 
KNIX-tävlingen. Eventuellt tillkommer en elräkning.

-Vårlyftet;
På instruktörsmötet 26 januari diskuterades om vi klarar av att 
arrangera vårlyftet i år 2013 när vi i år har alla KNIX-aktiviteter. 
Styrelsen beslutade att inte arrangera Vårlyftet i år. 

-Gruskurs;
Kenneth funderar på att köra en intern instruktörskurs i år för att 
kanske nästa år hålla gruskurs för offroadhojar(/avancerad 
körning) respektive övriga hojar(/lättare körning).

§ 1616 SKRIVELSER

-Gemensam beställning av depåtält;
SMC centralt har föreslagit att göra ett gruppinköp av depåtält. Det är av bättre 
kvalitet som skulle kunna användas till mässor eller tex KNIX. Men Magnus 



tyckte inte det var ett lockande pris (ca. 6-7000 kr). Vi avstår nu och tar upp 
frågan om depåtält om behov uppstår.

-NTF;
Vid mötet i januari lades förslaget fram att avveckla NTF Halland. Anledningen 
är bristande intresse och minskande ekonomiska anslag. Det krävs beslut vid två 
efterföljande årsmöte för att det ska kunna ske. SMC Halland är intressent i NTF 
Halland.

-MOSK;
Vi har bjudits in till föreningsstämma 12/4 för Kristineheds trafikövningsplats 
(halkbanan) för att representera NTF Halland eller MOSK. 
Falkenbergs kommun hade bjudit in till möte ikväll för cykelvägar i Falkenbergs 
kommun, men Lars-Rune hade tackat nej.
Vi har inte fått någon inbjudan till Trafikverkets samarbetsmöte som brukar 
hållas en gång på våren och en gång på hösten. Stig Berndtsson deltager i 
Trafikverkets möte om han har möjlighet.

 
§ 1617 EKONOMISKA BESLUT

Inga ekonomiska beslut. 

§ 1618 KANSLIET
- Styrelsen har samlat ihop några alternativ till nuvarande lokal:

 Slättåkra bygdegård
 Holms bygdegård
 MCK Joyriders lokal
 Halmstad hundarena
 Snöstorp (ej längre aktuellt)
 MC-riders lokal (ej längre aktuellt)

Lokalen på Rotorp kostar 1700 kr i hyra, bredband 531kr/3 mån, el 100 kr, 
vilket ger totalt ca. 2000 kr/månad.

 MC Riders lokal är ej aktuell längre eftersom de ej har någon lokal 
längre. 

 Kommunens bristande intresse gör att vi inte tycker att Snöstorp är 
aktuellt längre.

 Halmstad hundarena hade läst Hallandsposten och sett vårt 
lokalbehov och de har erbjudit oss att hyra lokal av dem. Magnus har 
tackat för deras intresse. Hyran är inte känd. Magnus kollar vad 
hyran skulle vara. Om det är intressant tar vi och tittar på lokalen.

 Joyriders betalar idag 800kr för sin källarlokal. Den har något mindre 
yta än vad vi har idag. HSB har tidigare velat höja hyran till 2500 
kr/månad, men Joyriders vägrade acceptera det och hyran 
förändrades inte. Men det kan komma ändringar framöver. Ett förråd 
i närheten skulle kosta 300 kr i månaden. Inte högst prioriterat pga 
liten lokal och potentiella framtida hyreshöjningar.



 Holms bygdegård har ett bra ostört läge i Holm med en asfalterad 
parkering, egen ingång, pentry, ca 50% större yta än dagens kansli. 
Hyran är 800kr inkl värme och el. Individuell lokal med egen ingång 
och egen nyckel. Vaktmästaren Mats Gustafsson har förankrat det i 
deras styrelse. Magnus och Lars-Rune kommer att ta kontakt och 
boka in företrädesvis en lördag förmiddag för att titta på lokalen. De 
bjuder in styrelsen via mejl.

 Slättåkra bygdegård har ett bra ostört läge. De är intresserade att hyra 
ut för 1200 kr varmhyra, med tillgång från sommaren. Alla i 
styrelsen skulle kunna få egna nycklar. Magnus och Lars-Rune 
kommer att ta kontakt och boka in företrädesvis en lördag förmiddag 
för att titta på lokalen. De bjuder in styrelsen via mejl.

§ 1619 ÖVRIGA FRÅGOR

Efter Alfs tragiska bortgång får Tony i uppdrag att uppdatera informationen om 
styrelsens medlemmar samt funktionärslista / instruktörer på hemsidan. Magnus 
ska meddela revisorssuppleanten Krister Svensson att han nu är ordinarie 
revisor.

§ 1620 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir 29:e maj 2013 klockan 18.30 till 21.00. Lokal anges i kallelsen. 
Fika + kaffe fixas av Magnus.

§ 1621 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

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

JUSTERAS

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

……………………………………………………………………………….
Stig Berndtsson 

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