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Protokoll fört vid styrelsemöte 04-03-21
Kansliet i Höör.

Närvarande: Anette Rosén, Sven Kollberg, Peter Palm, Rolf Larsson, Conny Lindquist, Anders Franzén, Bengt Olsson,
Mathias Nilsson, Christian Nilsson, Per-Göran ”Pelle” Eriksson

    63. Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

    64. Dagordning
Rapporten från TSG togs upp innan posten, för att Rolf Larsson var tvungen att gå tidigare (gick
ca. 10.50) Detta godkändes och därefter godkändes dagordningen.

    65. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Mathias Nilsson och Torstein Kvamme.
Då Jürgen Markus, Katarina Nilsson och Bo-Göran Hansen ej var närvarande ersattes de av
Torstein Kvamme, Rolf Larsson och Mathias Nilsson.

    66. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

    67. Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.
Från SMC-riks: Underskrivet protokoll från styrelsemötet 31 januari – 1 februari 2004 i Östersund.
6 stycken matrikelblanketter. Ny insyltadelista. MC-Folket nr.2-04. Redovisning av länstian.
Reklam från Papperskedjan. Mail: fråga angående avrostningen 1 maj samt öppet hus hos
Bilprovningen. 4 stycken mail angående BKK-kurserna. Mail angående rättelse på hemsidan:
klubbadress till EMCK, samt SKMC’s Nils Holgersson rallyt. Mail: fråga angående medlemskap i
SMC och en fråga angående familjemedlemskap i SMC. 4 stycken mail angående klubbutskick.
Mathias Nilsson hade fått ett mail angående Lille Mats Rallyt 2004 ( 9/4). Välkomstbrev från SMC
Skåne län. Kopia av brevet angående uppsägningen av kansliet till AB Höörfasaden.

68. Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: B-G var ej närvarande. Anette delade ut resultatrapporter till de gruppansvariga.
Landstingsbidrag skall sökas på nytt. B-G fick uppdraget att teckna garantiförsäkring.
MIT: Hemsidan uppdateras regelbundet. Skall förhandla fram sponsorbanner till hemsidan. Vill
också gärna se, att fler från styrelsen tecknar sig till Forumet på hemsidan. Har också tänkt starta
en semesterhälsningstävling på hemsidan.
TSG: Rolf rapporterade att avtalet med TryggHansa är uppsagt. Avrostningsarrangörerna får
själva förhandla fram ansvarsförsäkring till sina aktiviteter samt försäkring för sina funktionärer
och instruktörer. Självriskreducering finns inte för deltagarna. Självriskreducering för
instruktörerna diskuterades. Styrelsen beslöt att SMC Skåne inte betalar ut självriskreducering för
avrostningsinstruktörer. Styrelsen beslöt att BKK har fullmakt att själva ordna med försäkring alt
självriskreduceringen för gruppens instruktörer. Om det inte går, får de återkomma till styrelsen.

TOG: Inget rapporterades.
PRIM:  Har varit HD-Centers, Yamaha-Centers, Honda-Centers, Gert’s, Bröderna Hörbergs och
Suzuki-Centers våröppningar. Bengt var på Claeson’s våröppning. Anette bad alla till nästa möte
kollar upp vilka aktiviteter man kan närvara på. Pelle tyckte att klubbarna själva borde skicka in
bilder till hemsida från sina aktiviteter. SMC Skåne kunde då inrikta sig mer på att närvara hos
mc-handlare, mässor och andra större arrangemang. Ett förslag kom, att utnyttja
kontaktpersonerna i klubbarna mer. Styrelsen beslöt att sätta tryck på t-shirtsen. Peter
informerade från länsinformatörsmötet i Upplands Väsby. Info-kitet visades upp.
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BKK: Flaggvakter söks till kursdagarna. Protokollet från förra BKK-mötet finns hos Anette.
Instruktörerna skall på pedagogikkurs i Ljungbyhed 24-25 april.
Ungdom:  Inget rapporterades
Utbildning: Inget rapporterades

69. Övriga rapporter
Aktionslista delades ut. Anette informerade från länsordförandemötet i Upplands Väsby. En
diskussion kom upp angående stadgeändringen. Länen och SMC-riks har olika tolkningar på
denna fråga. Pelle och Anette fick i uppdrag att jobba vidare med detta. Anette informerade om
OK/Q8 kortet, samt om ny värvningstävling, där vinsten är en Triumph Tiger årsmodell 2005.

70. Riktlinjer
Styrelsen beslöt att bifalla revisorernas förslag om tillägg i Riktlinjerna.

71. Övriga frågor
Förslag till länsårsmötesplats ska lämnas in före 19 juli. Pelle tog upp frågan om jäv.
Styrelsemedlemmar skall inte besluta i frågor som rör den egna klubben. Mathias har lagt in en
fråga på Forumet angående höjning av länstian. Sven tyckte att länen kunde ha möte med SMC-
riks, angående ekonomin i länen. Sven ville då fråga om vi gör rätt saker i länen. Att skicka en
motion till riksårsmötet kom på tal. Bengt ville gärna ha in förslag på personer till
styrelseposterna.

72. Nästa möte
Nästa möte flyttas till 20 april klockan 18.00. Platsen blir på kansliet.

73. Mötets avslutande
Anette Rosén tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

 Peter Palm  Anette Rosén

     Justeras

Torstein Kvamme Mathias Nilsson


