
 SMC-HALLAND  
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte 
Datum: 2015-04-15, Tid: kl.18.30-21.00 
Plats: ÅF, Slottsmöllan, Halmstad 
 
§ 1891 MÖTETS ÖPPNANDE 

Vice ordförande Tony Aspqvist valdes till mötets ordförande. Han hälsade alla 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 1892 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET. 
 Till protokollförare valdes Thomas Gustafsson. 
 
§ 1893 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA 

MÖTETS PROTOKOLL. 
 Till justeringsmän valdes Jörgen Svensson och Kjell-Ove Johansson.  
 
§ 1894 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD. 

N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder; 
YR=Yttranderätt 

 
 Magnus Carlsson Ordförande   AF 

 Tony Aspqvist Vice ordförande  NR 

 Henrik Johansson Kassör   NR 

 Thomas Gustafsson Sekreterare   NR 

 Tina Persson Vice sekreterare  NR 

 Kenneth Lysell Ledamot   NR 

 Stig Berndtsson Ledamot   NR 

 Jan                Vestergren Suppleant/Klubbrepr. Humpe MCK         NR 

Hans  Magnusson Suppleant   AF 

 Lars-Olof Nilsson Klubbrepr.Knäreds MC  NR 

 Jörgen  Svensson  Klubbrepr. Floalt/ Valberedning  NR 

Nils  Larsson  Klubbrepr. Old Knutters   AF 

Lars  Johansson Klubbrepr. MCK Plopp/Valberedning NR 

  

 Kjell-Ove  Johansson  Revisor   N 

 Krister  Svensson Revisorsuppleant  EAF 

  
 
§ 1895 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. 

Dagordningen lästes upp av mötets ordförande och godkändes av mötet.  
 
 



§ 1896 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Mötesordförande frågade om alla hade läst protokollet från styrelsemötet 2015-
02-16 och om någon hade någon fråga om det, vilket ingen hade varpå 
protokollet lades till handlingarna. 

  
§ 1897 RAPPORTER 

- Ekonomisk rapport 
Henrik berättade att vi nu har ca. 210 Tkr, dvs. något minskad pga. bl.a. 
kostnader för lokalhyra, webbhotell, mässan. Preliminärt tillkommer ca. 86 Tkr i 
länstian, men den förväntas minska beroende på de aktiviteter i SMC RIKS regi 
som SMC Halland deltar i. 
 
- MCT (Motorcykel i trafik) -  

o HLR(krävs för godkänd GI); Tina meddelade att det blev en bra HLR-kurs. 
Kursen hade 18 deltagare. 

o Instruktörskonferens Jönköping 150321–22. Sex personer deltog från Halland. 
Tina berättade lite om konferensen. 

  
- Knix (Körning på Gokart-bana) 
För KNIX har följande hänt sedan sist: 

• Öppnat bokningen, 
• Delat ut reklammaterial/flyers inför MC-mässan, 
• Deltagit på mc-mässan, 
• Information på HLR-utbildningen för våra instruktörer, 
• Har kontaktat nya aspiranter, 
• Hemsidan är uppdaterad om KNIXen, 
• De klubbar som anordnar rallyn och som har efterfrågat fribiljetter 

har fått två fribiljetter per rally. 
 

- Vägspanare 
Stig skickade inte ut utkastet till styrelsen, men kommer att göra det senare för 
utskick i maj.  
 
- Avrapportering av MC-mässan i Halmstad 
Jan berättade att det hade varit många kommentarer på vårt arrangemang. Tältet 
behöver förändras, att bjuda på kaffe är bra då det får folk att stanna till, många 
anmälda till tävlingen, priset var uppskattat, bra placering av montern, västarna 
var bra, gimmickutdelningen, det hade varit bra om vi hade haft SMC-appen för 
att lättare värva medlemmar, ha mindre material i montern. Jan visade också ett 
förslag på ändrad monter-layout. 
 
- Avrapportering av ”SMC torsdagskörningar” 
Lars berättade att de hade en träff med klubbrepresentanter från åtta klubbar. 
Information ligger nu på hemsidan.  
 
- Avrapportering av TOK:s avrostning i samarbete med SMC 
Lars berättade att TOK tyckte det var för dyrt att hyra Falkenbergsbanan så det 
blir en avrostning på landsvägen 23/5 istället. Kjell-Ove har fått förhinder så 
eventuellt kan Lars behöva förstärkning. 
 



§ 1898 SKRIVELSER & MEJL 
- Förfrågan om publicering av ”café Godbiten” på SMC:s hemsida 
Tony frågade om vi vill ha med det där på passande plats, vilket styrelsen tyckte.  
 

§ 1899 EKONOMISKA BESLUT 
- Förfrågan om Jan kan överta den gamla datorn vid datorbyte. 
Styrelsen beslutade att det går bra. 
 
- Förslag angående ”bidrag” på 1000 kr för klubbar som anordnar 
”torsdagsrundor/kvällskörningar”. 
Styrelsen beslutade att bidra med 1000 kr per körning oavsett om det är 
torsdags- eller onsdagskörning. Krav på att det är annonserat i kalendern eller på 
SMC Hallands hemsida och är öppet för alla motorcyklister.  
 
- Kostnader i samband med MC-mässan i Halmstad 
Kostnader blev inom budget. 

   
§ 1900 SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET 

Tony uppmanade styrelsen att kontakta Magnus om man vill ha in information i 
juninumret.  

 

§ 1901 ÖVRIGA FRÅGOR 

- Önskemål från Hallands-klubbarna om en gemensam fest hösten 2015. 
Styrelsen är positiv till det om någon tar på sig att samordna det. Lars kollar med berörda 
klubbar med kvällskörningar. 
 
- Gemensamt mejl till alla i Halland angående information om 
”torsdagsrundor”. 
Styrelsen beslutade att kvällskörningsgruppen ska uppmana klubbarna att sammanställa ett 
massmejl inför sin respektive körning. Mejlet ska skickas till SMC Hallands webbmaster för 
vidare distribution till SMC-medlemmar i Halland via SMC Riks. 
 
- Förslag om stadgeändringar har inkommit från centralorganisationen.  
Ändringarna gäller justering av räkenskapsår till kalenderår. Mer information 
ställs till styrelsens förfogande vid nästa möte. 
 

§ 1902 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte äger rum tisdagen den 9/6 kl. 18.30 hos VMCK i Varberg.  
 

§ 1903 MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

VID PROTOKOLLET 
 
 
………………………………………………………………… 
Sekreterare 
Thomas Gustafsson 
 

JUSTERAS 
 



 

……………………………………………………………………………… 
Mötets ordförande 
Tony Aspqvist 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Jörgen Svensson   Kjell-Ove Johansson  


