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Protokoll fört vid styrelsemöte 03-05-18
MCK Snapphanen, Bivaröds skola.

Närvarande: Styrelsen –  Christer Svensson, Sven Kollberg, Peter Palm, Anette Rosén, Kristian Seger.
Suppleanter –  Ronny Nilsson, Rolf Larsson, Thommas Svensson.
Valberedning - Bengt Ohlsson.
Revisor – Per-Göran Eriksson.
Övriga – Christian Nilsson, .

    75. Mötets öppnande
Ordförande Christer Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

    76. Dagordning
Dagordning upprättades och godkändes.

    77. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Christer Svensson.

    78. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Thommas Svensson och Rolf Larsson.
Då Conny Lindquist (Ledamot) ej var närvarande ersattes han av Rolf Larsson. Jürgen Markus
(Ledamot) var inte heller närvarande och ersattes av Thommas Svensson.

    79. Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 03-04-06 godkändes och lades till handlingarna.

    80. Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.
Från SMC – riks: MC - Folket nr.3/03. Underskrivet protokoll från styrelsemöte 2003-04-11/12.
Protokoll fört vid regionalt ordförandemöte 02-12-14. Protokoll fört vid länsordförandemöte 03-03-
08. Protokoll fört vid regionalt ordförandemöte 02-11-30. Insyltadelista 2002-03 nr.2.
Matrikelblankett från Sydskanes Emse. Länstidningar: Rabbisbladet nr.1-03 (Gotland), Masbladet
nr.1-03 (Dalarna), Hojbladet (Kalmar), informationsblad (Värmland). Inbjudan till Sveriges
nordligaste mc-träff, Kiruna Bike Meet. Inkomna mail: Beröm från medlem angående broms /kurv
– kursen på Ring Knutstorp. Inbjudan från Best Event, en US Car & MC show i Båstad. Den skall
äga rum under pingsthelgen 03-06-07/08. Alla klubbar i Skåne och Halland kan anmäla sig till
Micke Muster på Strandhotellet i Båstad tel: 0431-22 330, om de är intresserade av att ställa ut
sina maskiner där. Vulcan Riders har startat en måndagsträff på MAX i Löddeköpinge. De har
speciella rabattkort på hamburgare, så titta efter en person med Vulcan Riders ryggmärke med
texten Swahn ovanför, så kan ni får rabattkort av honom. Meddelande angående dödsolyckan
utanför Vellinge där MC-Nytts journalist Thomas Moritz förolyckades. Ett antal bildekaler
angående Åhuskortegen. Reklam från Papperskedjan (Anette Rosén).

81. Rapporter från arbetsgrupperna

Ekonomi: (Anette Rosén) – Resultatrapport för de olika grupperna delades ut till gruppansvariga.
Deklarationen är inlämnad. Pengarna från SMC – riks för broms & kurv - kurserna är inkommet.
ID – korten delades ut. Landstingsbidrag skall sökas. Anette Rosén ha in deltagarlistorna och
uppgifter på alla kurser/aktiviter som vi varit på under 2002. Bidrag fås bara för utbildning.
Deltagarlistan skall alltid lämnas in till kassören omedelbart efter aktivitetens slut. Sven Kollberg
efterfrågade regelbundna kassarevisioner under årets gång. Diskussion kom upp om det skulle
vara kvartalsvis eller halvårsvis. Sven Kollberg tog upp vikten av regelbundna revisioner. Anette
Rosén vill gärna ha koll på ekonomin genom revision, där ansvariga i arbetsgrupperna
rapporterar direkt till kassören. Anette Rosén ville att rutinerna för kassören ses över. Det skulle
då vara vid tillträdet av tjänsten och vid mitten av verksamhetsåret.
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Media: (Anette Rosén) – Tidningen Hela Skåne är utskickad. Medlemsregistret hos SMC – riks
fungerar inte till 100%. Det är stora problem med matriklar och medlemsstatistik. Anette Rosén
kontaktar SMC – riks om problemet. Hemsidan söker en fotograf, helst med digitalkamera.
Arbetsområdet skall vara i östra Skåne och bilderna skall läggas in på hemsidan. Christer
Svensson anmälde sitt intresse och tog på sig att fotografera på aktiviteterna i nordöstra delen av
Skåne. På hemsidan kommer det att starta en tävling, där det gäller att gissa mc-märke på en
bild. Det kommer också att starta en månadens profil. Profilen kommer att utses på någon träff
eller annan aktivitet i länet. Christer Svensson tog upp att det saknas datum och tider för en del
aktiviteter. Anette Rosén hade pratat med någon på SMC - riks, om portokostnaden för Hela
Skåne tidningen. Förslaget hade då uppkommet, att skicka med denna i tidningen MC – Folket
nummer 2. Detta skulle vara en besparing av portokostnaden för länet. Denna kommer då att
endast levereras till medlemmarna i Skåne län.

Trafiksäkerhet: (Rolf Larsson) –  Alla anmälda avrostningar är avklarade. Rapporterna från
dessa är ännu inte inkomna. Två nya ansökningar till att hålla avrostning är inkomna. Dessa skall
också anmälas till SMC – riks. Rapport från broms & kurv – kursen är inte heller inkommen. Rolf
Larsson har begärt in instruktörslista från klubbarna i länet. Detta för att veta hur många vi har att
tillgå i länet. Startmotors MC är enda klubb som meddelat Rolf Larsson. På broms & kurv –
kurserna kommer det att bli krav på att minst en utbildad instruktör är närvarande. Det finns inga
krav på att det skall finnas en SMC utbildad instruktör på avrostningar ute hos klubbarna, men
det blir förmodligen ändring på etta i framtiden. Anette Rosén går denna instruktörsutbildning just
nu. Anette Rosén är mycket kritisk till denna utbildning. Anette Rosén kommer att skriva en
rapport från sin utbildning. Christer Svensson kommer att ta upp detta på nästa
länsordförandemöte. Anette Rosén meddelade att pengar från SMC – riks kommer om klubben
har anmält avrostningen i god tid. Har anmälningen inkommet senare, kan pengar äskas under
senare delen av året. Avrostningsdekalerna kommer nästan alltid försent till SMC Skåne. Christer
Svensson kommer att ta upp detta också på länsordförandemötet.

Touring: (Jürgen Markus) – Ronny Nilsson rapporterade att Skånetouren är i stort sett är
färdiglagd. Rallyt till länsårsmötet är i inte färdigplanerad ännu. Sven Kollberg frågade om rallyt
till riksårsmötet var påbörjad eller färdigplanerad. Ronny Nilsson meddelade att tidsplanen för
detta inte var fastställd ännu. Föråkare till dessa touringrundor skall vara klart i god tid INNAN
start.

Pr & info: (Sven Kollberg) – Sven Kollberg och Anette Rosén hjälps åt att åka runt på de olika
kvällsträffarna och andra aktiviteterna. De fotograferar, delar ut broschyrer och sprider budskap
om vad SMC står för. Sven Kollberg efterfrågade folk till Åhuskortegen på lördag 03-05-24.
Denna kortege drar mycket folk, så stora delar av styrelsen kommer nog att närvara där. Sven
Kollberg kritiserade styrelsen, att han inte får svar på sina brev/ mail från alla i styrelsen. Anette
Rosén har lagt ihop ett så kallat ”kit” med broschyrer, som skall användas till trafikskolor.
Broschyrställ behöver då köpas in som skall stå på trafikskolorna i länet. Eventuellt kan
kommunerna fås till att sponsra detta. SMC – riks håller på att ta fram ett i kartong, men när detta
är klart vet vi inte. Den styrelsemedlem som passerar en trafikskola skulle då kunna lämna av ett
sådant ”kit” där. Bengt Ohlsson tog upp om en jacka med text till PR-gruppen. Sven Kollberg
svarade att SMC – riks kommer att ta fram ett ”kit” under 2004 med materiel, som då skall
användas på kvällsträffar och andra aktiviteter. Detta ”kit” skulle då innehålla en jacka, axelväska
och en vimpel. Sven Kollberg tyckte inte detta lät så kul. Jackan skulle bli en så kallat
”prasseljacka”. En diskussion kom igång, om inte länet själva kunde köpa in jackor till att
användas vid alla arrangemang vi är närvarande på. Thommas Svensson skulle kolla upp om det
gick att få sponsorer till egna jackor
.
Utbildning: (Kristian Seger) – Föreläsaren till Temadagen kom ej. 6 stycken hade tagit sig dit, så
dom blev totalt 8. Dom hade diskussioner om trafikskador, trafikolyckor m. m. och dom hade
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ändå en givande kväll där. Kristian Seger försöker igen till hösten. Kristian Seger har också varit
på en skola i Tyringe och informerat lite om SMC och vad SMC står för. Eleverna tyckte det var
vettigt. Till ABC-HLR kursen var det bara 3 som anmält sig, så den blev inställd. Kristian Seger
försöker igen med denna kursen också. Till mekarkursen var det bara 1 som anmält sig.
Informationen om kurserna bör kanske ses över. Kristian Seger kollar upp nya tider under
sensommaren. Förslag kom att informationen kan spridas via klubbarna i länet.

Ring Knutstorp: (Anette Rosén) – Anette Rosén tar över denna grupp efter Conny Lindquist.
Catering till resterande broms & kurv –kurser är fixat. Maten kommer att serveras i VIP-huset.
Nästa kurs 03-06-27 är endast för tjejer. Det är endast 20 stycken som har betalt, så det finns
plats för några fler. 35 platser totalt finns det till denna kurs. Det behövs mer annonsering,
flygblad för att få fler till denna kurs. Det kommer att bli obligatoriskt med ryggskydd på broms &
kurv – kurserna. Broms & kurv – kurserna saknar för det mesta personal till de stationer som är
obligatoriska för att få hålla kursen på Ring Knutstorp. Christer Svensson läste upp sin motion till
årsmötet 2003. Christer Svensson hade två förslag för att kunna hålla dessa kurser i framtiden.
Nummer ett är att: Torstein Kwamme anmodas starta en klubb, typ ”racingklubb” och tar över
hela arrangemanget och då faller detta in rakt under TSK. Nummer två: är att köra på som
vanligt, men att fasta funktionärer utses från klubbar och endast en i styrelsen som är underställd
TSK är ansvarig. Denna motion skall skickas ut till alla i styrelsen, för att de skall ge kommentarer
till motionen. Per-Göran Eriksson frågade om meningen med broms & kurv – kurserna. Christer
Svensson svarade att det är en fortbildning av avrostningen. Sven Kollberg ville gärna se fler
medlemmar på arrangemangen. Anette Rosén förklarade att broms & kurv – kurserna är lagda
på vardagar och detta kan vara en orsak att det är svårt att få funktionärer.

Ungdom: (Thommas Svensson) – Thommas Svensson vill gärna åka ut på kvällsträffar o.d.
tillsammans med Anette Rosén och Sven Kollberg. Skall försöka få klubbarna att dra igång
ungdomsveksamhet. Anette Rosén meddelade att det numera finns ett 125 cc gäng i Malmö och
dom är 8 medlemmar i klubben. Thommas Svensson meddelade också att han inte hinner med
så mycket som han vill p.g.a. sitt jobb.

    82.               Riksårsmötet
Sven Kollberg eftersökte personal till de arrangemang som skall ske på riksårsmötet. Det behövs
en fast ansvarig för bromsprovet. Förslaget på ansvarig blev Jürgen Markus. En diskussion kom
då upp angående touringrundans genomförande. Förslag kom upp att den då körs med karta
eller roadbook. Då behövs det inte så mycket personal till denna runda. Mötet beslöt att rundan
körs efter karta. Eventuellt kan vi kanske få Engelholms MCK att ställa upp med resrutter.
Thommas Svensson kommer att ansvara för rundtur på Bjärehalvön. Conny Lindquist blir
ansvarig för flaggvakterna på Ring Knutstorp. Anette Rosén kommer att ansvara för
incheckningen på Ring Knutstorp. Christer Svensson meddelade att ersättning till funktionärerna
för personliga utlägg, kommer SMC – riks att sätta medel till.  Kristian Seger blir ansvarig för
demohojarna. För utställningshojarna kommer Bengt Ohlsson att bli kontaktperson. Det behövs
personal under tiden utställningshojarna är på riksårsmötet. Dessa skall gå runt och kolla där
maskinerna står. Ägaren är mycket rädd om dom. Bengt Ohlsson, Christer Svensson och
Katarina Nilsson kommer att vara på Ljungbyhed. Ansvariga för transporten av VIP-gäster blir
Rolf Larsson och Anders Alvarsson. En minibuss eller liknande behöver då hyras in.
Dragracingen under lördag förmiddag kan ske med hjälp av Torstein Kwamme. Han tävlar lite i
detta. En från SMC – riks kommer att stå på plats med en laserpistol, för att mäta hastigheten.
Det kommer endast att startas en förare åt gången. Alla skall få en möjlighet att prova på detta.
Restaurangen kommer att skötas av Ljungbyhed. Årsmötesmiddagen kommer att vara gratis för
funktionärerna. Funktionärströjor skall införskaffas och kanske försöka få sponsorer till dessa.
Eventuellt kan dom tröjor vi redan har användas och modifiera dessa till att passa riksårsmötet.
Sven kollar med Torsten Andersson för tryck på befintliga tröjor. Torsten Andersson hade fått bra
pris för tryck på Startmotors MC’s tröjor. 15 stycken tröjor behövs till funktionärer samt
försäljningströjor. På tröjorna som skall vara till försäljning, behöver trycket ”40-års jubileum”
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tryckas. Demohojarna kommer att vara på Ring Knutstorp. Sven Kollberg frågade om vi skulle
vara där på söndagen med Alcometern. Christer Svensson tyckte att detta kunde SMC – riks
sköta. Ett förslag på att en mc-polis kunde vara där på söndagen för att visa upp sin mc kom upp.
Detta kan vara avskräckande att köra hem berusad. Personal för inprickningen till årsmötet
behövs. Christer Svensson visste några som kunde ta på sig detta.

83. Övriga rapporter
Christer Svensson önskade bemanning till jourkvällarna. Det blev enligt följande: Kristian Seger
är där 03-05-22, 03-05-29 är det stängt, 03-06-05 är Rolf Larsson på plats, 03-06-12 är det
Thommas Svensson tur, 03-06-19 sitter Peter Palm där och 03-06-26 är det åter Kristian Seger
på kansliet. Bemanningen är mellan klockan 18.00 till 20.00 på dessa torsdagskvällar.

    84. Övriga frågor
En flyttning av kansliet togs upp. Var och en tar sig en funderare på vart och hur flytten skall
skötas. Alla förslag tas tacksamt emot. Att tänka på: säkerheten av kanslilokalen. Kristian Seger
tyckte att styrelsen kunde träffas lite mer utanför styrelsearbetet. Detta för att det inte skulle vara
så formellt att träffas. Vi kanske behöver ut och köra lite mer tillsammans. Plats för länets
årsmöte eftersöktes. Sven Kollberg har varit hos Startmotors MC och dom hade ordnat en bra
lokal. Sven Kollberg kollar upp med Torsten Andersson. Årsmötesrallyt kommer att läggas när vi
vet platsen för årsmötet.

85. Nästa möte
Nästa möte hålls SKMC i Malmö 2003-06-29 klockan 10.00.

86. Mötets avslutande
Christer Svensson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

 Peter Palm  Christer Svensson

     Justeras

Thommas Svensson Rolf Larsson


