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Protokoll fört vid styrelsemöte 03-06-29
SKMC Malmö.

Närvarande: Styrelsen –  Christer Svensson, Sven Kollberg, Peter Palm, Anette Rosén, Jürgen Markus.
Suppleanter –  Ronny Nilsson, Rolf Larsson.
Revisor – Per-Göran Eriksson, Anders Franzén.

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

    88. Dagordning
Dagordning upprättades och godkändes.

    89. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Christer Svensson. Denna punkt behöver ej vara med förrän på
kallelsen till årsmötet.

    90. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Sven Kollberg och Anette Rosén.
Då Conny Lindquist (Ledamot) ej var närvarande ersattes han av Rolf Larsson. Kristian Seger (
Vice sekreterare) var inte heller närvarande och ersattes av Ronny Nilsson.

    91. Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 03-05-18 hade Sven Kollberg några frågor på. Punkt 81:
Sven Kollberg frågade om det fanns beslut på antalet revisioner som bör göras per
verksamhetsår. Anders Franzen och Per-Göran Eriksson svarade att kassören och revisorerna
bör kunna komma överens om detta. Ronny Nilsson påpekade att det bör ske regelbundet. Mötet
beslöt att 3 stycken revisioner skall ske under ett verksamhetsår. Under punkten Media hade
Sven Kollberg ett klargörande. Länstidningen Hela Skåne kommer att skickas med MC-Folket
nummer 2 nästa år.  På punkten Ring Knutstorp var det fel antal platser nämnda. Det skulle vara
60 platser och inte 35 som stod i protokollet.

    92. Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.
Från SMC – riks: MC - Folket nr.4/03. SMC-aktuellt nummer 2/2003. 2 stycken redovisningar av
länstian (Anette Rosén). Viktig information om SMC’s riksårsmöte. En diskussion kom upp
angående kostnaderna för deltagande på detta möte. Christer Svensson kommer att ta upp detta
med Maria Nordqvist. Mall för sponsorbrev skickat från Maria Nordqvist SMC-riks.
Anmälningstalonger för riksårsmötet. Ansökan om bidrag och en deltagarförteckning från deras
avrostning inskickat av RMCK Crom Gniders(Rolf Larsson). Bekräftelse från ENIRO (Anette
Rosén). SMC Skånes mailbox: Ett mail från Carambole (Anette Rosén). Reklam från Nickes Mc i
Trelleborg, angående billiga däck. 2 stycken utskick från Forum för talare. Mail från Kingsdragon
angående egna designade ställ i läder. Du kan få det skräddarsytt för en billig peng.

93. Rapporter från arbetsgrupperna

Ekonomi: (Anette Rosén) – Projektresultat och resultatrapporter delades ut till gruppansvariga.
Anette Rosén kan skriva ut specificerade listor vid behov. Christer Svensson vill ha specificerade
listor för riksårsmötesgruppen. Anette Rosén hade lite räkningar som behövde attesteras. Detta
gjordes direkt av berörda styrelsemedlemmar. Anette Rosén ville gärna att SMC-riks skrev ut en
specifikation på länstian’s intäkter/utgifter. Landstingsbidraget är inlämnat. Anette Rosén har sökt
bidrag till många av våra aktiviteter. Sven Kollberg frågade om hur vi ligger till med ekonomin.
Anette Rosén svarade att det såg lite dystert ut.
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Det har tillkommet många nya aktiviteter plus några extra utgifter, som till exempel softfense på
Ring Knutstorp. Det har kommet mer bidrag från SMC-riks till TSG’s aktiviteter. Christer
Svensson frågade om inte sponsring kunde vara en lösning på problemet med kostnaderna.
YamahaCenter är för tillfället enda sponsoren på Ring Knutstorp’s aktiviteterna. Kanske andra
firmor, företag eller kommuner vill vara med att sponsra. Per-Göran Eriksson frågade om
budgeten för kvällsträffarna. Anette Rosén svarade att den har sprucket. En diskussion kom upp
om kvällsträffens vara eller icke vara. Sven Kollberg sa att SMC Skåne borde synas mer på
dessa kvällsträffar. Ronny Nilsson kom med förslaget att ge klubben en maxsumma till att
arrangera en kvällsträff. Christer Svensson tyckte att detta tas upp på vårat årsmöte.

Media: (Anette Rosén) – Anette Rosén hade inget att rapportera under denna punkten.

Trafiksäkerhet: (Rolf Larsson) – Redovisningarna för klubbarnas avrostningar har inkommet.
Matersättningen för MC-Alliansen’s avrostning har skrivits ner. Ersättning gäller endast för
dagens rätt. En schablon finns att få av Rolf Larsson. Varje arrangerande klubb har fått denna
skickad till sig. Redovisningarna kommer att skickas upp till SMC-riks. En fråga ställdes
angående instruktörerna som var på Bike Event’s körningar. Christer Svensson meddelade att
SMC Skåne inte skall vara inblandad i dessa körningar. Anette Rosén informerade att Bike Event
har kopierat mycket från våra broms/kurv-kurser. En fråga ställdes om smärtgränsen för vad en
deltagare på broms/kurv-kurs är villig att betala. Sponsorer kanske bör sökas för att det skall gå
runt. Anette Rosén har tagit fram ett sponsorbrev för detta ändamål. Sponsorerna skall då kunna
köpa reklamplats på Ring Knutstorp. Pengarna från detta skulle då gå till TSG eller till att fylla
luckorna i kassan. En diskussion kom upp angående fördelningen av pengarna för
instruktörsutbildningen och broms/kurv-kurserna. Anette Rosén meddelade att pengarna är
öronmärkta för varje grupp.

Touring: (Jürgen Markus) Till Skånetouren är rundan lagd. Matställe och fikaställe är klart.
Jürgen Markus skall bara förhandla om maten. Jürgen Markus söker föråkare till Skånetouren.
Bengt Ohlsson, Jürgen Markus och Sven Kollberg var klara. Christer Svensson påpekade att
föråkarna SKALL ha noterna en vecka innan rundan.

Pr & info: (Sven Kollberg) –. Sven Kollberg informerade att SMC Skåne var närvarande på
Åhuskortegen 03-05-24 och på klubbarnas kvällsträffar i länet. Sven Kollberg meddelade också
att han är ute på klubbarnas rally. Sven Kollberg är också ute hos mc-handlarna och fyller på
med SMC-broschyrer.

Utbildning: (Kristian Seger) –  Kristian Seger var ej närvarande. Christer Svensson meddelade
att det bara var en anmäld till mekarkursen 03-08-17. Mer annonsering kan nog behövas för att
sprida ut detta till länets medlemmar. En annons i MC-Folket under klubb&träff kom som förslag.
Ett annat är att skriva om det i länsspalten. Anette Rosén meddelade att det kommer att sättas in
på hemsidan.

Ring Knutstorp: (Anette Rosén) – På broms/kurv-kursen 03-06-27 kom det 32-33 tjejer. Dessa
körde lite trevande i början, men det blev mycket bättre. Det var inga avåkningar. Alla deltagarna
var lyriska efter körningen. Instruktörerna var också mycket nöjda med tjejerna. De tyckte att
tjejerna lyssnade mer på dom och följde instruktionerna som gavs. Det blev en miss med maten.
Det hade blivit ett missförstånd. Maten räckte inte till alla, men cateringfirman fixade detta med
baguetter till de som inte fick mat. Anette Rosén meddelade att det fanns några platser kvar till
de kommande kurserna. En diskussion kom upp angående motionen om broms/kurv-kurserna.
Denna motion skulle egentligen inte ha kommet ut förrän till årsmötet, men genom ett stort
misstag gjorde den det ändå. Christer Svensson läste upp reglerna för motionshantering. Anette
Rosén tog upp riskerna med ett övertagande av broms/kurv-kurserna av klubbar. Sven Kollberg
frågade om det skulle bli ett möte angående motionen. Christer Svensson fick i uppdrag att
kontakta Torstein på grund av ryktena ang. motionen.
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Ungdom: (Thommas Svensson) – Thommas Svensson var ej närvarande. Christer Svensson
meddelade att han brukar dela ut broschyrer till de mopedister han träffar.

    94.               Riksårsmötet
Christer Svensson meddelade att riksårsmötesgruppen är igång. Det första mötet för gruppen är
avklarat. Christer Svensson informerade om mötet i PMCK’s klubbstuga. Maria Nordqvist har fått
igång de tunga bitarna. Lotteriringar skall införskaffas. Vinsten för detta lotteri tillfaller SMC
Skåne. Sven Kollberg hade en fråga om demohojarna skall vara tillgängliga både på fredagen
och lördagen. Christer Svensson svarade honom att det brukade vara så. Sven Kollberg frågade
också om alcometerhanteringen. Christer Svensson svarade att många arrangemang tar betalt
för denna tjänst. Christer Svensson tyckte att 20:-/ blås kunde vara en skälig summa. Ett förslag
kom upp att en mc-polis kunde närvara vid detta. Att blåsa i alcometern bör vara frivilligt. Ett
anslag bör sättas upp om att detta inte är tillförlitligt till hundra procent. Per-Göran Eriksson sa att
de alcometrarna som skall användas, bör vara kalibrerade. SMC Skånes är nyligen kalibrerad.
Dragracingen fick ej köras två och två, utan denna kommer endast att köras en och en gentemot
en laserpistol. Platsen för bromsprovet och besiktningen togs upp. FMCK’s plats var inte klar
ännu. Sven Kollberg frågade om vem som grupperar in deltagarna. Anette Rosén meddelade att
SMC-riks sköter detta. Sven Kollberg frågade också hur lång sträcka dragracingen är. Svaret
kom från några stycken, att det är 202 meter. Leif Ek kommer med en liten lastbil med lift. Denna
skall användas till de motorcyklar som kan tänkas haverera på ena eller andra sättet. Sven
Kollberg meddelade att han har två personer över. Dessa två kan sättas in som flaggvakter. Sven
Kollberg frågade om skyltningen till Ring Knutstorp. Christer Svensson tyckte det räckte med en
som skötte detta. En minibuss är bokad av Rolf Larsson. Ett lokalt sponsorbrev är framtaget av
Anette Rosén. Detta kommer att skickas ut till styrelsemedlemmarna. Detta brev skall medtagas
när sponsring sökes hos handlare, företag och kommuner. Anders Franzén påpekade att
anmälningstalongen som kom med posten till SMC Skåne, endast var för länsorganisationen.
Christer Svensson ställde ett krav på att alla funktionärer skall vara nyktra på årsmötet.
Incheckningen och utdelning av nycklar sköts av Ljungbyhed. Sven Kollberg frågade om vilken
försäkring som gäller vid bromsprovet. Christer Svensson svarade honom och det godtogs som
svar på frågan. Mathanteringen på Ring Knutstorp diskuterades. Lunchkuponger bör tas fram av
SMC-riks. Funktionärströjorna togs upp av Anette Rosén. Har fått jubileéumsmärket på en pdf-fil.
Detta kunde då tryckas på tröjorna som skall användas av funktionärerna. Det kommer att bli
ungefär 30 funktionärer på riksårsmötet.

95. Övriga rapporter
Christer Svensson önskade bemanning till jourkvällarna. Det blev enligt följande: Anette Rosén är
där 03-07-03. Vi håller semesterstängt: 03-07-10, 03-07-17, 03-07-24 och 03-07-31. Vi öppnar
igen 03-08-07, då Peter Palm kommer att vara där. Bemanningen är mellan klockan 18.00 till
20.00 på dessa torsdagskvällar. Anette Rosén meddelade att nycklarna till kansliet inte var klara
ännu. Christer Svensson meddelade att det finns fler reklamställ nu på kansliet.

    96. Övriga frågor
Anette Rosén meddelade att hon inte kommer att ta hand om tidningen Hela Skåne eller
broms/kurvkurserna till nästa år. Anette Rosén hade hoppats på närvaro av någon från
valberedningen på detta möte. Christer Svensson har meddelat sin avgång till valberedningen.
Ronny Nilsson, Kristian Seger och Peter Palm har också tänkt avgå från sina uppdrag. Per-
Göran Eriksson har pratat med Bengt Ohlsson om detta och han hade några förslag på dessa
positioner. Hoppas de hittar folk till dessa uppdrag. Christer Svensson meddelade att
styrelsemötet 03-09-21 är ett heldagsmöte. Detta är ett förberedelsemöte till länsårsmötet 03-10-
04. Startmotors MC är kontaktade för att arrangera detta årsmöte. Starten för årsmötesrallyt bör
vara vid 9-10 tiden. Själva mötet börjar klockan 14.



Adress i detta ärende                                       Telefon i detta ärende                                                     Postgiro
SMC Skåne län 046-808 26                                                             41 43 49 – 1
C/o Peter Palm
Orrspelsvägen 11                                                  smcskane@hotmail.com
240 14  Veberöd      www.smcskane.org Org. Nummer
                                                                                                                                                             842000-7174                   

                                                              

 Besked om deltagande, bör vara SMC Skåne tillhanda senast 03-08-10. Matförtäring bör det
vara skriftlig anmälning på. Betalning av mat togs upp. Christer Svensson tyckte att 20:- kunde
vara rimligt. Inbetalningsavin för detta kunde då gälla som en anmälning för mat på årsmötet.

97. Nästa möte
Nästa möte hålls 2003-08-10 klockan 10.00. Plats meddelas genom kallelsen

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

Vid protokollet Ordförande

 Peter Palm  Christer Svensson

     Justeras

Sven Kollberg Anette Rosén


