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Styrelsemöte 
 
080817, Hörby Folketshus 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Lars Öhrn, Renée Bertilsson, Bengt Raunert, Bengt ”Rost” 
Olsson, Sven Liljekvist, Anette Rosén 
 
96. Mötets öppnande: Sven förklarade mötet öppnat. 
 
97. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 
 
98. Justerare: Lars Öhrn och Bengt Raunert valdes till justerare  
 
99. Förgående protokoll: Lästes upp och lades till handlingarna. 
 
100. Post: Mc-folket 
 
101. Rapporter från arbetsgrupperna:  
TSG: Planeringen för -09 redan påbörjad. 6 personer ska gå instruktörsutbildning. 
Ekonomi: Ser dåligt ut pga. Bkk inte fått sina pengar, så SMC måste stötta upp. Anettes 
budgetförslag inför nästa år ligger på samma som i år. 
TOG: Skånetouren gick bra, över 40 hojar deltog.  
Distriktsinfo: Inte närvarande 
BKK: Kört alla körningar för i år. Jesper var på besök. Ledningsgruppen kommer att byta ut 
och minska ”personalstyrkan”. Ekonomiskt är det katastrof pga att riks inte betalt ut ”våra” 
pengar. Utvärderingsmöte med riks och SMC Väst 10/9.  
MIT: Uppdatering av hemsidan sker fortlöpande. Anmälan till Distriktsårsmötet är uppe. 
Distriktsredaktör: Missade förrförra tidningen. Denna gång finns kallelsen med. Ber om 
uppgifter till MC-Folket över forumet.  
Valberedningen: Håkan avsäger sig uppdraget i styrelsen. Man arbetar på högtryck nu. 
Styrelsen är av uppfattningen att valberedningen undersöker ledamöternas möjlighet och 
engagemang i en framtida styrelsesammansättning.  
 
102. AU-rapportering: Inget 

 
103. Övriga rapporter: Inga 

 
104. SMC-Skåne stadgar: Vi lägger in de uppgifter som vi har i våra nuvarande 

stadgar i de stadgar som Riks vill att vi arbetar efter. 
 
105. Distriktsårsmötet -08: 20 september 14.00 Skvattemölla. 15/9 sista 

bokningen av mat. Vi försöker göra någon aktivitet.  
Konstituerande möte: direkt efter 
Förslag på mötesordförande: Christer Svensson, Sekreterare Mathias 
Till hemsidan: Alla som kommer på årsmötet får en tröja (med reservation för slut), 
ändring av formulering på mat. 
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106. Övriga frågor:  
A) Inventarier: Skärmväggen kastas? Ok att kasta (PMCK visar intresse), Gul 

vepa ”malmöhus” kastas? Ut på forumet i en månad sedan kastas , 
Gamla skyltar ”malmöhus”: Ut på forumet i en månad sedan kastas 

B) Skånekartan: ”Reklamgruppen” får i uppgift att kolla upp om info kan 
komma in om SMC-Skåne. 

C) Intresse för riksårsmöte -08: Pelle R, Renée, Bengt R (res), Mathias (res) 
D) Kick On -08: Budget ca 10.000:- totalt, Renée och Mathias är i 

arbetsgruppen någon mer som vill? 
Anhöriga bjuder vi på en samkvämskväll istället. 
 

107. Nästa möte: Årsmötet 20/9 med konstituerande möte efter. 
 

108. Mötets avslutande: Sven avslutade mötet 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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