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Protokoll fört vid styrelsemöte 04-10-10
Hos Katarina, Billesholm

Närvarande:  Anette Rosén, Mathias Nilsson, Bo-Göran Hansen, Katarina Nilsson,  Jürgen Markus,
Rolf Larsson , Per Randau, Sven Liljekvist, Sven Kollberg och Nine Beckdahl.

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

19. Dagordning
Dagordningen godkändes.

20. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Sven Liljekvist och Per Randau.

21. Föregående protokoll
Protokoll 04-09-18 lästes upp och lades till handlingarna.

22. Posten    (L= Länspärmen)
SMC-riks: MC-folket 7-04, påminnelse vilka handlingar som skall vara inlämnade innan 30/11(L),
styrelseprotokoll 040904 (L), redovisning länstian (B-G), tackdiplom för sporthojs-projektet , från
Patrick-SMC bekräftelse på mottagande av redovisning avrostningar. Övrigt: Inbjudan NTF-möte (Rolf),
redovisning kvällsträff EMCK (B-G), motioner till årsmötet från Torsten Nyman (L), förfrågan ang. bilder
från bankörning – vidarebefordras, förfrågan från medlem Anette Olsson,
Info ang. motormässan (Katarina)

23. Rapport från länsårsmötet
Under länsårsmötet kom följande åsikter från medlemmarna.
Vi ska synas mer , jackor och t-shirt med ”SMC-fråga mig” tryck på ryggen ska användas.
Stadgar och riktlinjer ska ses över. Kortare möten, kom förberedda. Bättre attityder inom styrelsen
önskas, inga personangrepp. Nya styrelsen ska se ut en valberedning.

24. Valberedningen
Styrelsen utsåg Sven Kollberg samt Nine Beckdahl att ingå i valberedningen, tillsammans med Bengt
Ohlsson som är sammanskallande.

25. Rapporter från arbetsgrupperna

Ekonomi:  (B-G) Resultatrapport och budget delades ut nästa möte. Reseräkningsblanketter delades
ut och Anette meddelade att 16:-/mil betalas ut. Om man gör ett uppdrag för en arbetsgrupp måste
ansvarig för gruppen attestera reseräkningen , samt ha tagit del av uppdraget innan.
Om en klubb söker bidrag får styrelsemedlem som är medlem i klubben inte närvara när beslut tas.
Styrelsen uppmanas att till nästa möte fundera över ifall vi ska ge bidrag och iså fall för vad.

MIT: (Mathias)  Sven önskar snabbare uppdatering utav hemsidan. Diskussion ang. bilderna på
hemsidan. Uppmaning till styrelsen att använda forumet mer. Många diskussioner sker i
styrelserummet som alla har tillgång till utom Rolf som får informationen via fax av Anette.

TSG: (Rolf) Anmälan om avrostning och intresse att bli instruktör ska vara Rolf tillhanda senast 15/11.
SMC-riks tillhanda senast 30/11. Första helgen i februari ska en teorikurs för instruktörer hållas.
Sporthojs-projektet kommer inte att fortgå som förut i Skåne.
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TOG: (Jürgen) Uppdatering av rabatterna är inlämnade till riks. Ny tävling ska dra igång Skånes GP,
idén är att köra runt och samla stämplar som ger poäng. Bengt, Jürgen och Conny jobbar vidare.

PRIM: (Anette) Mässa i Malmö 31/3-3/3. Samarbete med Ducce-klubben och FMCK har inletts.
Anette skickar över information till Katarina som blir ny ansvarig för gruppen. Länsinformatör utses av
PRIM-gruppen. Sven kommer att ha digitalkameran och fota vid olika evenemang. Planerat finns att
medverka på Sofiero Classic Bike-show. Närmaste evenemang är Gåsamarschen.

BKK: (Anette) 16-17/10 ska instruktörerna ha utbildning i pedagogik. Planerat till nästa säsong är två
bandagar på en helgdag samt en fortsättningskurs på två dagar för tidigare kursdeltagare. Namnen
på arbetsgruppen samt arbetsfördelning visades.

Utbildning: (Anette) ABC-HLR är planerad. Anette lämnar över uppgifter till Per som är ny ansvarig
för gruppen. Funderingar finns på mekarkurs på Basic-nivå.

Ungdom:  (Sven) Mathias tyckte att man kan anordna något på fritidsgårdarna för moped folket. Lite
trafikvett behövs hos moped trafikanterna. Kanske kan ”moped avrostningar” anordnas. Förslag att
prata med högstadieskolor om att få komma på temadagar.

26. Övriga rapporter.
Kansliet: Är tömt och nya hyresgäster på plats. Beslut togs att Anette får 100:- månadsvis då hon
förvarar SMC-Skånes tillhörigheter. (Anette var ej närvarande vid diskussionen samt beslutet)
Klubbkonferens: Hålls sön 14/ 11 kl 14.00 i Eslöv. Plats blir bestämd på måndag.
Anette ska uppdatera välkomstbrevet som SMC-riks skickar ut till nya medlemmar i Skåne.

27. Övriga frågor
Brev har kommit ang. att HH-ferries inte ansvara för ev. olyckor vid överfarten. Vidarbefordras till SMC-riks.
Mathias efterlyste Maj-protokollet. Peter Palm har originalet.

28. Nästa möte
Blir 28/11  kl 10.00 hos Anette, långmöte, samt 16/1.

29. Mötets avslutande
Anette avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

                                                        
Katarina Nilsson Anette Rosén

Justeras

                                                       
Sven Liljekvist Per Randau


