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Styrelsemöte 
 
081214, Greve Dückers väg 3D 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Anette Rosén, Pelle Randau, Magnus, Britt-Mari Fagertun, 
Niclas Hanzon, Robert Olsson, Maria Libäck, Eva 
 
Då både ordinarie ordförande och vice ordförande inte kunde närvara valdes Maria till 
ordförande 
 
30. Mötets öppnande: Maria förklarade mötet öppnat. 
 
31. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes, tillägg på övrigt. 
 
32. Justerare: Pelle och Britt-Mari valdes till justerare  
 
33. Förgående protokoll: Lästes upp och lades till handlingarna. 
 
34. Post: Mc-folket, Räkning Hörby folketshus, Rabbisbladet, ExpoGuide, Tele 2. 
 
35. Rapporter från arbetsgrupperna:  
TSG: Klart med Lockarp den 4-5/4, 4:de för instruktörer och den 5:e för alla. Huvudsponsor 
på gång. Avrostningen arbetas det med, 26/4, 25:e byggs och övas det. 4 nya instruktörer till 
grundkurser. 
Ekonomi: Vi har fått alla pengar som vi ska ha från riks vad gäller BKK. I övrigt händer det inte 
särkilt mycket. 
TOG: Inte närvarande. 
Distriktsinfo: Vara på de ”stora”-träffarna t.ex. Tydingesjön, Sjöbo, Vikingatider. Ca 1 gång/ 
månade eller i vart fall när det öppnas och stängs  
BKK: Man har planerat sin internutbildning. Man har snackat om att diffrentierat pris på 
kurserna.  
MIT: BKK ”transporteras” in på vår centrala hemsida. 
Distriktsredaktör: Inte närvarande. 
 
36. AU-rapportering: Inget 

 
37. Övriga rapporter: 

a) Storkurshelgen, TSG (MCT) – Lite svävande på mötet, mycket snack om vissa saker. 
Kom fram till MCT ska veta vilka instruktörer som finns i distriktet gäller alla, även bkk. 
Det sades att man inte som smc-instruktör får vara instruktör på icke smc-aktiviteter. 
Grundkurser kör sina egna anmälningssidor. 
Ingen instruktörsutbildning 2009, utan man satsar på 2010. 
Info/webmaster mötet gav mycket, se mer på styrelsedelen på forumet för mer info. 
 
b) Motormässa i Malmö redan -09, 16-19 april, bara för handlare men gärna SMC får 
vara med. Vi får ev. en reducerad avgift från mässan. Vi vill vara med. Anette håller lite i 
trådarna. 
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38. Övriga frågor:  
a) Upptryckning av olika material till/för fortbildning.  
Full Kontroll, tryckas och säljas? 
”Banbeskrivningen”? 
Vi är positiva på att trycka upp dessa. 
b) Mer ”oviktig”-info om styrelsemedlemmarna. 
 

39. Nästa möte: 1 februari 10.00 hos Maria i Kävlinge. 
 

40. Mötets avslutande: Maria avslutade mötet 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 


