
 
 
 
Styrelsemöte   20051016 
 
Närvarande: Magnus L, Per R, Kent B, Bengt O, Sven L, Mathias N, Nine B och Bengt R. 
 
21. Mötets öppnande: Sven L öppnade mötet. 
 
22. Dagordning: Dagordningen fastslogs. Under övriga frågor: Riksårsmötet, Skånes 
ställningstagande för verksamhetsåret, reseräkningar, SMC-saker. 
 
23. Justering: Magnus L och Kent B utsågs till justerare. 
 
24. Föregående protokoll: Lästes ej igenom pga att det inte finns i handlingarna än. 
Årsmötets protokoll finns hos Katarina. 
 
25. Post/mail: Mali har skickats till Vägverket antaget av SMC-Skånes årsmöte. Skrivelsen är 
skickad som kopia till SMC-riks. Vägverket har svarat att handlingen är registerad. 
Handlingarna finns som bilaga till detta protokoll. 
 
26. Länsårsmötet: Styrelsen tog beslut om att nästa årsmöte skall vara den 8/10-2006. Lokal 
och arrangemang kring detta ska en arbetsgupp se över. Arbetsgrupp tillsätts nästa möte 
22/11-05.  
Riks årsmöte 2006 kommer att vara i Ronneby i Blekinge. 
 
27. Valberedningen: Viktigt att arbetet för SMC sker i positiv anda. 
 
28. Rapporter från arbetsgrupperna:  
BKK:  Nine informerade efter ett samtal med Anette. Bkk har haft sitt möte och samkväm. De 
kommer att försöka lägga Bkk dagarna under helger i möjligaste mån. Flaggvaktschef är Jan-
Erik. 
MIT: Foto på styrelsen med mc till hemsidan. 
PRIM: Mappar till klubbarna, ställ till handlarna med de nya anmälningsblanketterna så snart 
det går. Mapparna ska vara klara till den 13/11-05. 
Touring: Se Skåne, Skånetouren, Tema-köringar. Körning inriktad för damer kommer att ske 
två gånger 2006. Dessa dagar/körningar är Nine ansvarig för. 
Se Skånes dragning ska ske på årsmötet 2006, som en öppen dragning vilket gör att styrelse 
medlemmar också har möjlighet att vara med i denna tävling. 
TSG: Kent ska ta kontakt med Rolf för information. 
UTB: Kontakta Pelle ang ledare till gruskörning. 
UNG: Inget nytt.     
 
 
 
 

Adress i detta ärende Telefon i detta ärende  Postgiro  
SMC Skåne län 0703-536563 41 43 49 – 1  
c/o Nine Beckdahl  Org.nummer  
Sockenvägen 17 info@smcskane.org 842000-7174 
241 37  ESLÖV www.smcskane.org 
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29. Övriga rapporter: Diskussion angående mopeder och deras utbildning. 
 
30. Övriga frågor: SMC-sakerna förvaras hos Mathias, som gör inventarielista. Per R hämtar 
resterande saker till UTB. 
Länsmöte – klubbkonferens 13/11 kl 14-17. 
Ställningstagandet angående verksamhetsåret är att det ska vara kvar vid den tidpunkt det är 
idag. Kanske mer att det ska vara en familjeaktivitet. 
Den 9/11 ska reseersättningen anmälas till kassören från årsmötet. 
 
31. Nästa möte:  22/11 kl 19.00 Sockenvägen 17 i Eslöv. Hemma hos Nine. 
 
32. Mötets avslutande: Sven avslutade mötet. 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
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