
 

Styrelsemöte 
 
131013, SMK Hörby, Norregatan 1, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Mikael Davidsson, Sune Wernersson, Bengt Olsson, Bengt 
Raunert, Kjell Börjesson, Britt-Mari Fagertun, Peter Svensson, Pelle Randau, Maria Libäck, 
Pelle Eriksson,  
 
Gäster: Kerstin Wernersson, Thomas Libäck 
 
30. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat. 

 
31. Dagordningen godkändes.  

 
32. Justerare: Sune och Pelle R valdes till justerare  
 
33. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
34. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

TSG: 5/10 hade man avslutning för KNIX-gänget. Planeringen fortgår både för 
Avrostningen och KNIX. Kontakt har tagits med en person från Kristianstad ange KNIX i 
Kristianstad.  
Grundkurserna vill att det ska vara utvidgad vy på hemsidan. 
Vi vill pålysa att det är utbildning vi sysslar med inte racing. 
Revisorerna vill att det är en ekonomisk genomgång efter var körning. 
 
TOG: Planeringen för Skånetouren -14 fortgår. 
 
Ekonomi: Det händer inte mycket. Therese var inte på plats men meddelade via telefon. 
 
SMC School AK Skåne: Ingen information från gruppen, ingen på plats. 
Hur kan man säkra att BKK går +-0? Hyra ut överblivna platser till andra aktörer? 
Vi vill pålysa att det är trafiksäkerhetsutbildning vi sysslar med inte racing. 
Mikael kommer att närvara på BKK´s årsmöte 19/10. 
Revisorerna vill att det är en ekonomisk genomgång efter var körning. 
 
MIT: Grundkurserna kommer att få en användare till editering av grundkursdelen på 
hemsidan.  
Mailproblem med paddor – skickar inte. ÅÄÖ blir omkodat till andra tecken. Mathias 
kollar upp. 
 
Distriktsinfo: Dags att kolla upp rabatterna.  
 
Distriktsredaktör: Manus inlämnat till nästa tidning. 
 

35. AU-rapportering: Inget. 
 

36. Hoj-X: Upprivning av ”beslut” från 18/8 -13 punkt 115. 
SMC-Skåne kommer att hyra en buss till Stockholm. 
Beslut: SMC-Skåne betalar bussresan upp och ner för styrelsedeltagarna samt att 
respektive betalar 200:-. 
Vi ska gå ut med att sälja övriga platser till andra som ska med på Hoj-X, pris 925:- t/r. 
Mathias gör en hemsida. 
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37. Övriga rapporter: Inga. 
 

38. Övriga frågor:  
a:  
 

39. Nästa möte: 8/12 – 13, kl 10, MCK Hörbys lokal. 
Påminner om att anmäla sig till mötet. 
 

40. Mötets avslutande: Mikael tackade alla närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 

 
 Sveriges MotorCyklister Sign: ____  ____  ____  ____ 
Adress: c/o Nilsson, Greve Dückers väg 3D, 241 37 Eslöv 
Tel: 0413 – 143 67 
E-post: info@smcskane.org, web: www.svmc.se/skane 


	Styrelsemöte

