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Styrelsemöte 
 
130609, SMK Hörby, Norregatan 1, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Mikael Davidsson, Britt-Mari Fagertun, Peter Svensson,  
Pelle Eriksson, Bengt Olsson, Kjell Börjesson, Therese Johansson, Bengt Raunert,  
Maria Libäck, Sune Wernersson 
 
Gäster: Kerstin Wernersson 
 
91. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat. 

 
92. Dagordningen godkändes.  

 
93. Justerare: Sune och Maria valdes till justerare  
 
94. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
95. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

TSG: Vi bordlade frågan ang BKK mot KNIX.  
”Nu har vi 7 st grusinstruktörer i Skåne o vi skall försöka få igång en körning i augusti. 
Samt att det har gått bra på KNIXen hitills i år o att vi hoppas det ser lika bra ut sedan i 
år och då även påminna de andra styrelsemedlemmarna att de skall komma o delta i en 
KNIX eller en BKK så de ser vad vi gör på kurserna.” 
TOG: Skånetouren är klar, några små ändringar bara. Se Skåne är färdigt och lanseras 9 -
10/6. 
Ekonomi: Vi har plus på kontot. Avrostningen gick lite plus. 
SMC School AK Skåne: ”styrgruppsmöte i AK School och det som kommer att tas upp då 
är lite personalfrågor, vi behöver en ny personalchef till årsmötet och framåt. 
Vi kommer också att prata om uppdatering av kursmaterialet i enlighet med det vi lärde 
ut på internutbildningen (som var den bästa någonsin enligt instruktörerna :-), 
bemanning av resursgruppen (fortsätta med samma upplägg som nu med egna resurser 
som avlönas med kursplatser) samt den skrala anmälningsfrekvensen till våra kurser. 
Det är om möjligt värre än de senaste två åren nu. 21 deltagare anmälda till 
dubbeldagen hittills. Å andra sidan så har våra två första kursdagar varit fullbokade.” 
MIT: Inget nytt. 
Distriktsinfo: Britt-Mari har varit med i tidningen HD, Pelle E´s tid i radion har blivit flyttad 
till 19/7. 
Handlare som man vill vara ”fadder” till: 
Britt-Mari – Nilssons och Yamahacenter i HBG 
Pelle E och Rost – Claesson 
Maria – Motorsport och BR Hörberg 
Mathias – Lillemans och MC-Huset 
Therese – Pro bike 
Mathias kommer att finnas på plats vid Night Eagles kortege. 
Distriktsredaktör: Manusstopp för nästa tidning 5/8 -13, utgivning 16-18/8 -13. Nästa 
tidning kommer 1-3/7. 
 
Glöm inte att gå in på forumet och titta om något har hänt, i vart fall i vår styrelse del. 
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96. AU-rapportering: 
 

97. Aktiviteter 2013: 
Rally: Planeringen fortgår. Stationerna är klara och priser är på väg. 
Start mellan 10-12 
Micke och Bettan har hand om starten. 
Bengt och Bengt är ansvarig för station 2. 
 

98. Årsmöte Riks, 14/9. Skåne representeras av Micke i egenskap av ordförande, Mathias 
och Pelle E är intresserade vid mötet.  
Beslut: SMC Skåne står för mat och boende för de som vill åka upp för styrelsen. 
SMC Skåne står för halva kostnaden för mat och boende för respektive. 
 

99. Distriktsårsmöte 21/9, Lockarp. Samma upplägg som 2012. 
Valbara poster: ingen har informerat om avgång, några nya till suppleanter. 
 

100. Övriga rapporter: Inga. 
 

101. Övriga frågor:  
a: Hoj-X, hur gör vi med detta?? Vi kör på med planeringen. 
 

102. Nästa möte: 18/8  -13, kl 10, SMK Hörbys klubblokal. 
 

103. Mötets avslutande: Mikael tackade alla närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 


	Styrelsemöte

