
 

Styrelsemöte 
 
150118, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Sune Wernersson, Harley Davidsson, Britt-Mari Fagertun, Maria 
Libäck, Thomas Libäck, Bengt Olsson, Peter Svensson, Kjell Börjesson, Per-Erik Lögdberg 
 
Gäster: Kerstin Wernersson, Kristina Hallberg (HDCS), Henrik Åkesson 
 
56. Mötets öppnande: Harley förklarade mötet öppnat. 

 
57. Dagordningen godkändes med tillägg.  

 
58. Justerare: Peter och Bengt O valdes till justerare  

 
59. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
60. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

 
GK: ”Avrostningen 
VI skall ha ett möte på lördag, 24/1, hos Libbe o det är full fart framåt o bokningen 
öppnar den 1/2. 
Avrostning Trafikverket. 
Den är flyttad till Tisd-Onsd istället då de ville ha en heldag istället på Knutstorp o få 
mera kurs. 
Samt det är så att Riks har haft det uppe visst på sitt styrelsemöte om varför vi fick 
igenom denna kursen o inte dem! 
Knixen 
Den första kursen den 3/5 i Klippan har alleredan 14 anmälda till den. 
KNIX  
Söndag 3 maj, Knix. Plats: Klippan  
Lördag 30 maj, Knix. Plats: Lockarp  
Söndag 28 juni, Knix. Plats: Klippan  
Söndag 19 juli, Knix. Plats: Klippan  
Lördag 1 augusti, Knix. Plats: Lockarp  
Söndag 30 augusti, Knix. Plats: Klippan” 
Grus: Prelimära datum: 2/5 Intern, 17/5 nivå 1 & 2 Dalby, 31/5 nivå 2 & 3 Sösdala, 2/8 
Dalby Nivå 1 & 2, 23/8 nivå 2 & 3 Dalby. 
 
AK: ”Arbetet med säsongen är i full gång. 5 kördagar är klara. Dessa finns nu utlagda till 
anmälan. 
Vårt system av instruktioner har inte setts över på några år. Vi har nu påbörjat det 
arbetet. 
Riks vill införa ett gemensamt system för aspiranter i hela landet. Vi har sagt ifrån att det 
inte får påverka vår rekrytering negativt. 
Man vill också att vi skall börja undervisa enligt Råd & Riktlinjer (R&R), som inte har 
ändrats sedan 2008. Man försökte i fjor att göra en ny utgåva av denna men, efter stort 
remissarbete av flera av oss i SAKS, rann projektet ut i sanden. Att undervisa efter R&R 
anges också som en förutsättning för gemensam aspiranthantering. Vi håller på att titta 
på om det är möjligt att delvis följa R&R utan att påverka vår utbildning alltför mycket. 
Blir det för stora negativa effekter kommer vi inte att gå med på att ändra. 
Det återstår att se var dessa två frågor landar. Vi vet troligen lite mer efter denna helg. 
I övrigt syns inga problem vid horisonten, men man vet aldrig.” 
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TOG: Skånetouren planeras. 
Se Skåne – Börja titta på det. 
 
Ekonomi: Inte närvarande. Avgifter för kurser börjar komma in. 
 
MIT: Levonline är numera ett avslutat kapitel.  
Nya mailadresser som skickar mail vidare till befintliga. 
 
Distriktsinfo: Det händer inte mycket. Mathias ska och prata med Malmo Chapter. 
 
Distriktsredaktör: Manusstopp 26/1 -15, Utgivning vecka 13. 
 

61. AU-rapportering:  
A) Pelle R ska få access till att se händelser på konto för KNIX inbetalningar m.m.  
 

62. Mc-mässan, Stockholm: Harley har fått förfrågan om SMC Skåne har någon som ska 
finnas på plats? Harley kan tänka sig att finnas på plats lördag/söndag.  
Styrelsen beslutar att: Det är OK att Harley representerar SMC Skåne. 
  

63. Övriga rapporter:  
A. Vad gäller vid årsmöte?  
Vi kollar upp ev platser och vi ser hur det faller.  
Mathias skickar ut PMet till styrelsen. 
 

64. Övriga frågor:  
a: Presentation av HDCS. 
b: Henrik Åkesson berättade mer om ”Ride for Cancer” 
Tanken är att detta förhoppningsvis ska bli ett återkommande arrangemang. 
 

65. Nästa möte: 1/3 kl 10.00, Hörby Motorklubb. Wernersson har fikan. 
 

66. Mötets avslutande: Harley tackade de närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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