
 
 
 
 
Styrelsemöte i Trelleborg 20050918 
 
 
 
 
Närvarande på mötet: Sven Liljekvist, Nine Beckdahl, Mathias Nilsson, Rolf Larsson, Bengt 
Olsson, Per Randau, Per-Göran Eriksson, Jürgen Marcus och 12 st medlemmar från 
Trelleborgs MC. 
 
 
 
 
Sven L utsågs till mötes ordförande, Nine B utsågs till mötes sekreterare. 
 
 
 
 
1. Mötets öppnade 
Sven L öppnade mötet. 
 
2. Dagordning 
Dagordning utökades under övriga med kamera, vägverkets nya idéer, årsmötet, 
länsordförandemöte.  
Dagordning godkännes. 
 
3. Justering 
Till justerare utsågs Mathias N och Rolf L. 
 
4. Föregående protokoll 
Protokoll från 050611 och 050814 genomläses och justeras. Läggs till handlingarna. 
 
5. Posten 
Posten var reklam om specialglasögon. 
 
6. Rapporter från arbetsgrupperna 
Ekonomi: BG ej närvarande. 
        MIT:  Mathias meddelar att datorn är igång igen och hemsidan är uppdaterad. 

Nya bilder på Galleri och det är reklam för årsmötet i Oderljunga. 78 medlemmar 
på Forumet. 
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         TSG: Rolf meddelar att det inte finns några nya anmälningar för tillfället till fortbildning. 
 Anmälning för detta ska vara inlämnat till Mora innan den 30/11-05. 

Det ska komma nya anmälningsblanketter men i väntan på dessa skickar Rolf ut 
den gamla blanketten till de klubbar som brukar hålla avrostning.  

TOG: Bengt O meddelar att ”Se Skåne” talonger börjat skickas in. De kan skickas in 
även om man saknar stämplar.   

 Jürgen bad om hjälp att kolla rabatter i norra Skåne. Berättade om ett nytt företag 
som ger 10% på olja, hjälmar och läderarbete. Kent Farman heter ägaren. 

PRIM: Rapporter från olika rally. Kvar detta året är Lille Mats bror Sven i Hässleholm, 
Gåsajakten i Löddeköpinge och Lucia i Malmö.  

BKK: 15/10 har BKK samkvämskväll. Viktigt att man ställer upp som flaggvakter. 
UTB: Inget att rapportera. Lägga ut en intresse anmälan om vad medlemmarna vill ha. 
UNG: SMC central vill inte gå in aktivt för information och utbildning av mopedister, men 

ser inte det som hinder om länen själva arrangerar något.  Sven L har skickat ut 
information till lokala klubbar.  

Länsredaktören: Ej närvarande. Årsmötets kallelse i Mc Folket. 
    

7. Övriga rapporter 
Rapport från länsordförande möte i Uppsala, av Sven L. Det kom fram att man ville ha 
dagordningen av SMC riks tidigare än vad man får idag. För att vara mer förberedda än vad 
man har chans till idag. Även ville länsordförandena ha en timme själva innan Riks sätter sig till 
möte. Eget forum för länsordförande och egen email lista togs upp. Kostnaderna för länen är 
svåra att lägga upp pga att bidragen från företag kommer sent.  
 
”Bud kavel” genom Sverige räknas med att kunna genomföras 2007. Mats Mickelsson håller i 
arbetsgruppen. 
Sporthojs instruktörer är idag 78 st och önskemålet är att utbilda ytterligare 70st under 2006. 
 
Årsmötet i Uppsala tog beslut att höja medlemsavgiften till 2006. Nya anmälningsblanketter är 
på gång. De nya medlemsavgifterna blir för enskild medlem blir 250:-, familj 340:-, 200:- för 
klubbmedlemmar, 300:- för familjeklubb medlemmar, 125:- för ungdom. Beslutet tog bla för att 
få bättre ekonomi. Medlemsantalet har minskat. 
Årsmötet gav stark kritik till kassören för att inte information om varför man borde höja 
årsavgiften. Detta skulle kommit fram mycket tidigare. 
 
8. Kansliet 
Katarina ombes göra en inventering på de saker som finns, för att det sedan ska vara möjligt 
att dela upp till respektive styrelse medlem. 
 
9. Årsmötet 
Årsmötet kommer att vara den 9/10-05 kl 14.00 i Oderljunga gård. Som medlemsbonus finns 
det till gång att få en rundvandring på museet mellan 12.00-14.00. Ingen kostnad för 
medlemmar. 
Vid behöv ska styrelsen sammanträda kl 11.00 för att sammanställa allt. 
Verksamhetsberättelser 
Budget 
 
Revisorerna meddelar att de gjort stickprov och att det är en del från BKK:s fakturor som de 
kontrollerat extra. Vill att kommande styrelse tar beslut om vinsten från BKK. Ser gärna att BKK 
för en egen bokföring parallellt med SMC:s. 
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10. Övriga frågor 
Övriga frågor diskuterades vajerräcken och de blivande spår som Vägverket kommer att göra. 
Dessa spår kommer att finnas på de vägar som inte är tillräckligt trafikerade och har då inte 
underlag för de dyrare vajerräckena. Christer Svensson kommer att meddela Bengt O när han 
varit och kontrollerat sträckan Örkeljunga-Bälinge. 
Ämne som önskas tas upp på årsmötet, spår, oljegrus, hur man bäst agerar mot Vägverket. 
Det togs upp om en email lista som skulle finnas med i mappen som ska ut till klubbarna. 
Denna email lista ska innehålla de myndigheter vart man ska vända sig, och en lista över 
klubbar, för eventuell email ”bombning” på myndigheterna. 
Kameran är sönder och Nine B har fått ett pris på en ny, 1395:- på Expert i Eslöv. Beslut togs 
att hon köper denna snarast. Den gamla togs omhand av Pelle som skulle se om den gick att 
laga. 
 
11. Nästa möte 
Nästa möte är Årsmötet den 9/10-05. 
 
12. Mötet avslutande 
Sven L avslutade mötet och tackade Trelleborgs MC för att de tagit emot oss för detta möte.  
 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
_______________________   ________________________ 
 
Justerare     Justerare 
 
 
 
 
_______________________    _________________________________          


