
SMC HALLAND
Protokoll från styrelsemöte SMC Halland 2016-05-18

Plats. Getinge Sterilization AB
Tid. 18.30

Kallade ledamöter N=närvarande, AF=Anmält Förhinder, EAF=Ej 
Anmält Förhinder, R=Rösträtt 

Stig Berndtsson NR
Tony Aspqvist AF
Thomas Gustavsson NR
Tina Persson AF
Henrik Johansson NR
Sven Bång AF
Bengt Larsson AF

Kallade Suppleanter
Johan Adlers NR
Peter Jönsson AF
Lars-Olof Nilsson AF

Kallade klubbrepresentanter
Jörgen Svensson NR
Lars-Olof Nilsson AF
Lars Johansson NR
Sven Hansson NR

Revisor
Kjell-Ove Johansson N

Föredragningslista Förslag till beslut eller annan åtgärd
§2011 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla mötesdeltagare 

välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2012 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes.

§2013 Utse justerare till protokollet Jörgen och Johan utsågs att jämte ordförande 
justera protokollet

§2014 Föregående mötesprotokoll Protokollet föredrogs och lades därefter till 
handlingarna. 

§2015 Pågående ärenden

a.) Skicka ut förfrågan om knix-ansvarig.

b.) Boka årsmöteslokal.

c.) Skriva dispensansökan

d.) Vad som skall stå på hemsidan för 
erbjudandet om SMC-Grundkurs.

e.) Möjlighet att göra om FB-sidan till en 
forumsida med möjlighet att godkänna 
inläggen.

a.) Tony har skickat ut och inte fått någon som vill
vara KNIX-ansvarig.

b.) Stig har bokat lokalen.

c.) Stig har skickat in en dispensansökan 
angående klubbrepresentanter i styrelsen.

d) Thomas berättade att vi behöver uppdatera 
hemsidan med att KNIX inte blir av i år. Kjell-Ove 
ska titta på det.

e.) Henrik berättade att det är pågående. Han 
ska mejla Marielle om hur man gör. 
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f.) Kontakta SMC-Väst om samarbete vid 
körning på Fbg-motorbana.

f.) Henrik berättade att det är pågående. Han har 
mejlat SMC Väst om de har en instruktörsdag i 
samband med BKK som våra instruktörer kan 
vara med på.

§2016 Rapporter
a.)   Ekonomi     
       1)Saldo
       2) Ekonomisk rapport 
                                         

1.)Henrik redovisade att vi har fått ”Distriktstian” 
utbetald och att vi nu har 298 536 kr i saldo. 

2.) Sedan förra mötet har vi haft mindre 
kostnader för ordförandekonferensen. Inga större
summor förväntas den närmaste tiden. 
Utbetalning till Torsdagskörningarna förväntas. 

b.) MCT
      

Sven var inte på mötet men Lars berättade 
istället om den instruktörsdag 21/5 med samling 
vid Falkenbergsbanan som Sven har bjudit in till. 

Det diskuterades om det ska utgå milersättning 
för resa till och från denna instruktörsdag 21/5.

Lars har ett utkast till en halv- eller heldagskurs, 
se bilaga

KNIX-verksamheten bli vilande i år pga avsaknad
av KNIX-ansvarig. 

Hemsidan är inte uppdaterad med de senaste 
styrelseändringarna. Kjell-Ove uppdaterar den.

Sven kontaktar FMCK angående körningen på 
Nyårsåsen.

c.) Vägspanare Ingen av vägspanarna var med på mötet men 
Lars-Olof har meddelat att han var på 
trafikrådsmötet i Falkenberg och att det mest 
pratades om cykelbanor. 
Lars-Rune frågade om vi har kontaktat 
Trafikverket i Halmstad. Stig ska kommunicera 
med Vägspanarna om detta.

d.) Torsdagsgruppen 
     1)Klubbmöte
     2)Övrigt

1)Lars meddelade att antalet deltagare har ökat. 
Vid Plopps körning var det 25 personer. Lars och 
Sven tänker sig att samordna några 
Lördagskörningar till hösten.

2) Lars berättade att tanken är att bjuda in via 
klubbarna till resan till Sviestad (Linköping) 5-7 
augusti (Classic motorcycle racing).

§2017 Skrivelser
 

Inga skrivelser är inkomna.  

§2018 SMC Hallands spalt i MC-folket Manusstopp för nr.6 2016 är 2/6. Stig skriver 
spalten och ser fram emot bidrag från övriga i 
styrelsen. Kallelsen till årsmötet ska samtidigt in i 
tidningen.

§2019 Årsmötet Lizzies café är bokat för årsmöte den 2016-10-08
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kl.14.00.

§2020 Övriga ärenden Inga övriga ärenden.

§2021 a.) Nästa Möte
b.) Fika till nästa möte

a)  29:e juni kl.18.30. Plats meddelas senare.
b)  Meddelas senare.

§2022 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

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

JUSTERAS

………………………………………………………………………………
Mötets ordförande
Stig Berndtsson

……………………………………………………………………………………………………………………….
Jörgen Svensson  Johan Adlers


