
 SMC-HALLAND  
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte 
Datum: 2016-01-14, Tid: kl.18.30–21.00 
Plats: FMCK Lokalen, Varberg 
 Närvarande: 
 

Stig Berndtsson  
Tina Persson 
Henrik Johansson 
Sven Bång 
Bengt Larsson 
Jörgen Svensson 
Lars Johannson 
Sven Hansson 
Kjell-Ove Johansson 
Lars-rune Ericsson 
Christer Svensson 

 Ej närvarande: 
 
Tony Aspqvist 
Thomas Gustavsson 
Lars-olof “Mannen” Nilsson 
Johan Adlers 
Peter Jönsson 
 
 
 
 
 

 
 

§ 1974 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande Stig Berndtsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 1975 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan lästes upp och fastställdes av mötet.  

 
§ 1976 UTSE JUSTERARE TILL PROTOKOLLET 
 Bengt Larsson och Sven Bång utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 1977 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollen från 24 oktober och 24 november föredrogs, godkändes och lades 
till handlingarna. 

 
§ 1978 PÅGÅENDE ÄRENDEN 

- Första hjälpen kurs 
Det finns inget underlag i Halland innevarande år. 
 
- Vägspanare 
Mötet valde Lars-olof Nilsson och Lars-rune Ericsson. 
 
- Uppgifter övernattning Sviestad 
Lars har kollat vandrarhem, återkommer med mer info. 



 
- Kontakta Riks stadgar 
Stig har tagit kontakt med Stig Björk som välkomnar synpunkter vilket Stig åtar 
sig att ta fram. 
 
- Bussresa MC-mässan, Göteborg 
Lars och Stig har kontaktat Hans Magnusson som kan organisera bussresa från 
Halmstad till Mässan samt eventuella stopp på vägen. 

  
§ 1979 RAPPORTER 

- Ekonomi 
Henrik berättade att saldot är ca 210 Tkr. 
 
- MCT (MotorCykel i Trafik) 

o Tina undersöker vilka kurser och när de går för våra blivande instruktörer. 
  - KNIX (Körning på Gokart-bana)  KNIX-gruppen kollar på nya banor  Henke sammankallar KNIX-gruppen som bokar bana snarast  Stig har haft flera kontakter från intresserade som vill hjälpa till  Lars vill köra avrostningsrally i år, mötet väljer Lars till 

sammankallande för detta. 
 

- Vägspanare 
Lars-rune samarbetar med Lars-olof. De skickar skrivelse till Trafikverket om att 
vi saknar tidigare samarbetsmöten. Vart har de tagit vägen? 
Lars-rune uppmanar alla att rapportera in dåliga vägavsnitt på Trafikverkets 
telefon 0771-921921. 
Eller om du vill bli en av Trafikverkets egna vägrapportörer anmäl dig på deras 
sida http://www.trafikverket.se/tjanster/Anmal-skador-och-brister/Vagrapportor/ 
då får du tillgång till deras app där du kan anmäla brister direkt. 
 
- Torsdagskörning 
Lars berättade att de planerar en träff med klubbrepresentanterna men inget 
datum är bestämt än. 
 
- MOSK 
Mötet beslutar att utträda ur kommittén, Kjell-Ove meddelar MOSK när 
möteskallelse kommer då ordförandeskapet precis bytt och det inte framgår till 
vem i protokollet. 
 

§ 1980 BUSSRESA TILL MC-MÄSSAN I GÖTEBORG 
Mötet beslutar att SMC Halland går in som ekonomisk garant för om 
deltagarantalet inte täcker busshyran. Pris 120: -/ resenär. 

 
 
§ 1981 RUTINER FÖR HANTERING AV PROTOKOLL 

Mötet beslutar att protokollet skickas för justering och granskning inom tre 
dagar och ligger på nätet inom två veckor. 

 



§ 1982 INKOMMNA SKRIVELSER 
- Riks informerar angående samarbete med Svedea 
Skrivelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 1983 SMC HALLANDS SPALT I MC-FOLKET 
Manusstopp den 25:e januari. Stig skriver spalten, de som vill ha med material 
ombedes skicka detta till Stig senast 23:e januari.  

 
§ 1984 ÖVRIGA FRÅGOR 

Hans Magnusson är adjunkterande klubbrepresentant för Humpe MCK. 
 

§ 1985 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte äger rum tisdagen den 3 mars kl. 18.30 på AES i HALMSTAD. 
Sven Bång fixar fika.  
 

§ 1986 MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
VID PROTOKOLLET  
 
………………………………………………………………… 
Sekreterare 
Tina Persson 
 JUSTERAS 
 
 ……………………………………………………………………………… Mötets ordförande 
Stig Berndtsson 
  
…………………………………………………………………………………..………………. 
Sven Bång   Bengt Larsson  


