
            



               Dagordning
                                                        Årsmöte 2006
                                        

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet

3. Val av justeringsperson, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

6. Godkännande av dagordning

7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gånga verksamhetsåret

8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av länsorganisationens medlemmar samt
förslag från styrelsen eller riksorganisationen

11. Fastställande av verksamhetsinriktning

12. Fastställande av budget

13. Val av ordförande för ett år

14. Val av övriga ordinarie ledarmöte till styrelsen
A) Vice ordförande för en period av ett år (fyllnadsval)
B) Kassör för en period av två år
C) Sekreterare för en period av ett år (fyllnadsval)
D) Vice sekreterare för en period av två år
E) Ledamot för en period av två år
F) Ledamot för en period av ett år (fyllnadsval)

15. Val av suppleanter till styrelsen
Minst tre suppleanter ska väljas för en period av ett år.

16. Val av revisor
Två revisorer ska väljas för en period av ett år.

17. Val av valberedningen
Minst tre valberedare ska väljas för en period av ett år.

18. Övriga ärenden
Utnämning av Årets Skånska SMC’are
Prisutdelning ”Se Skåne”

19. Årsmötets avslutande



              
Verksamhetsberättelse

                                                                     Årsmöte 2006                                       

___________________________________________________________________ Allmänt

Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2005-2006 omfattar perioden 1/9 2005 till och med 31/8 2006.

Medlemsantal
SMC Skåne hade vid verksamhetsårets slut 8 618 medlemmar.

Lokala klubbar
De anslutna klubbarna var:

Atomic Riders
Aviatörernas MC
Beautiful MC
Bjufs MCK
Chios MCC
Custombikers MC Tomelilla
Diva MC
Engelholms MCK
Eslövs MCK
FMCK Helsingborg
Gripen MCK Malmö
Heinge Bulls MC
Hibideskus Mucelures MCC
Hörby Soft Gliders
LMK-TT
Lille Mats MCK
Lund Touring Team
Lönsboda Touring Club

MCK Gladiatorerna
MCK High Riders
MCK Kryddan
MCK Snapphanen
Macklean MCC
Night Eagles MC
PalmGliders MCK Trelleborg
Perstorps MCK
Road Riders MCC
Rolling Bikers
Skånes Motorcyklister
Slowriders MCK
Startmotors MC
Sydskanes Emse
Tollarps MCK
Trelleborgs MC
Vagabonds MC
West Coast Bikers

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Ordförande Sven Liljekvist
Vice ordförande Kent Bjuvegård (avgick feb-06)
Kassör Anette Rosén
Sekreterare Nine Beckdahl (avgick aug-06)
Vice sekreterare Bo-Göran Hansen
Ledamot Conny Lindquist (avgick apr-06)
Ledamot Hans Thulin
Suppleant, adj vice ordf. Mathias Nilsson
Suppleant Torstein Kvamme
Suppleant Per Randau
Suppleant Jürgen Markus

Övriga befattningshavare har varit:
Revisor Per-Göran Eriksson
Revisor Peter Svensson
Valberedare Bengt Olsson
Valberedare Magnus Lindberg
Valberedare Bengt Raunert



Sammanträden
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Styrelsen har kallat till en klubbkonferens och länsorganisationen har kallat till ett årsmöte.

Medlemskap i andra organisationer
SMC Skåne är som organisation ansluten till:
Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC)
Nationalföreningen för Trafiksäkerhets Främjande Skåne Län (NTF Skåne Län)

____________________________________________________________ Arbetsgrupper

Länsinfo                                                                Ansvarig Gunnel
Waldén

Under verksamhetsåret bytte arbetsgruppen namn från PRIM (Pr &
Information) till Länsinfo. Anledningen var främst för att undvika
missförstånd i kontakten med SMC Riks och övriga länsorganisationer då
dessa använt Länsinfo som samlat begrepp och arbetsgruppsnamn.

Huvuduppdraget för arbetsgruppen har varit att representera SMC på de
olika öppet hus-dagar som mc-handlarna har haft under våren och
sommaren. På dessa aktiviteter har vi haft möjlighet att rekrytera nya
medlemmar samt ha försäljning av SMC-prylar.

Två återkommande evenemang som SMC närvarat på är Night Eagles
Kortegen och Sofiero Classic Show. Vi lottade ut fyra stycken entrébiljetter
till Sofiero Classic Show bland våra unga medlemmar vilket uppskattades.

Under året har man tagit beslut om gemensam profil av kläder, hemsidor
mm. Till följd av detta sker nu utförsäljning av våra gula t-shirts och
klistermärken med Gripen-loggan. På lager finns nu även SMCs nya
profilkläder och dessa har funnits till försäljning på bl a öppethus-dagarna
och BKK-dagarna.

Nine Beckdahl har varit Länsinformatör, SMC Skånes kontaktperson
gentemot SMC Riks och våra medlemmar.

BKK – Broms & Kurvteknikskurs               Ansvarig Torstein Kvamme

Arbetsgruppen planerade fyra stycken kurser, varav en tvådagarskurs,
men då trycket på anmälningen var stor satte man in ytterligare en
kursdag. Samtliga kurser har varit förlagda till Ring Knutstorp, Kågeröd,
och enligt kursutvärderingarna har dessa varit till stor belåtenhet för
deltagarna. Totalt har 389 deltagare gått kurserna.

Torstein Kvamme har varit aktiv i det centrala Sporthojsprojektet, och
genom projektets instruktörsutbildning har arbetsgruppen rekryterat flera
nya BKK-instruktörer.  Av de drygt tjugotal aspiranter som skärskådats
och satts på prov har åtta stycken blivit fullvärdiga instruktörer. Totalt
finns nu 38 BKK-instruktörer.

Arbetsgruppen ansvarar för utbildning och fortbildning av BKK-
instruktörer. Förutom egen internutbildning under ledning av Torstein
Kvamme och Catarina Sandberg har utbildning skett genom SMC Riks och
CSS.



Arbetsgruppen har fortsatt sitt samarbete och utbyte med SMC Stockholm,
och även startat samarbete med SMC Väst. Vid SMC Väst’s första kursdag
närvarade flera av BKKs instruktörer för att vara behjälpliga

TOG – Touring                                                  Ansvarig Bengt Olsson

Skånetouren genomfördes, med 55 stycken nöjda deltagare. Temat för
turen var natur, och deltagarna fick uppleva Skånes skiftande natur med
alltifrån öppna landskap till djupa skogar. Skånetouren avslutades med
middag på Skryllegården.

Se Skåne arrangerades för andra gången. Startkort innehållande ett antal
deltagande företag inom olika områden, ex caféer, mc-handlare och
sevärdheter, delades ut under sommaren.

Arbetet med att uppdatera rabattlistan har skett löpande under året.

MIT – Media och IT                                      Ansvarig Mathias Nilsson

Under året har besökarantalet till hemsidan och forumet verkligen tagit
fart. Under detta verksamhetsår har det gått från ca 300 besökare/mån till
ca 7 700 besök/mån.

Hemsidan har uppdaterats minst 4 gånger/månad och forumet har 126
medlemmar.

Webmastern har gått utbildning för publicering i nya hemsideverktyg.

TSG – Trafiksäkerhet                                         Ansvarig Bo-Göran Hansen

Mc-fortbildning i länet bedrivs utifrån två nivåer, grundutbildning samt
vidareutbildning inom BKK. Under den gånga säsongen har TSG gruppen
samt de grundutbildade instruktörerna arrangerat eller medverkat vid sju
avrostningar.

Utbildning av nya instruktörer sker sedan ett antal år tillbaka enbart
centralt via SMC Riks, dock ansvarar länet för rekrytering av nya
instruktörer. SMC Skåne har under året fått 1 ny instruktör godkänd vid
den grundläggande utbildningen. SMC Skåne instruktörspool för
grundläggande mc-fortbildning innehåller nu 11 instruktörer.

UNG – Ungdom                                                            Ansvarig Sven Liljekvist

Planerna att starta samarbete med skolor och fritidsgårdar har runnit ut i
sanden, främst med anledning av att den typen av verksamhet sker dagtid
på vardagar.

På ett av Roadracingfabrikens evenemang representerades SMC Skåne av
Torstein Kvamme.



UTB – Utbildning                                                   Ansvarig Pelle
Randau

Arbetsgruppen har arrangerat tre mekarkurser där deltagarna har fått
grundläggande utbildning i att meka med mc.

Den planerade HLR-kursen genomfördes inte på grund av för få
anmälningar.

Länsredaktör                                                        Ansvarig Nine
Beckdahl

I Mc-Folket, under Länsnytt, har länet möjlighet att informera
medlemmarna om ex kommande aktiviteter. Under verksamhetsåret är det
skrivet sju stycken länsnytt.

______________________________________________________________ Övrigt

Tillsammans med MCV-Syd startade SMC Skåne kampanjen ”Se oss- vi vill leva” vars syfte är att
synliggöra motorcyklisterna för övriga trafikanter samt arbeta för en säkrare trafikmiljö för
samtliga trafikanter. Som startskott arrangerades tre korteger, en i Kristianstad, en i
Helsingborg samt en mellan Malmö och Lund. Uppslutningen var stor och manifestationen
väckte stor medial uppmärksamhet. Under säsongen har kampanjen fortsatt bland annat med en
namninsamling.

Kampanjen har spridit till andra län och organisationer, och vi hoppas på en fortsättning även
under nästa år.

_____________________________________________________________ Slutord

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som tillsammans är med och gör SMC till den starka
organisation som vi är idag. Det är glädjande att se att den externa rekryteringen till
arbetsgrupperna fortsatt även under 2005/2006 och vi ser med förväntan på utvecklingen i
framtiden.

Ordförande

Sven Liljekvist

Kassör

Anette Rosén

Sekreterare

vakant

Vice ordförande

Mathias Nilsson

Vice sekreterare

Bo-Göran Hansen

Ledamot

Vakant

Ledamot

Hans Thulin

Suppleant

Torstein Kvamme

Suppleant

Jûrgen Markus

Suppleant

Per Randau
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Motion A
Stadgeändring - Ändrad tidpunkt för årsmöte
Inlämnad av medlem 138467 Anette Rosén

Bakgrund
Som mc-organisation vill vi ta alla tillfällen i akt att köra motorcykel, så också till vårt årsmöte.
Dessvärre ligger nu tidpunkten för årsmöte ganska sent på året vilket medför en större risk för
dåligt mc-väder. Genom att flytta fram årsmötet 15 dagar hoppas jag att chansen till bättre mc-
väder ska locka våra medlemmar att mc-burna ta sig till årsmötet. Detta kan då även medföra att
vi kan anordna kringaktiviteter typ rally i samband med årsmötet.

Jag föreslår där för att stadgarna ändras enligt nedan.
Punkt 4 Årsmöte mom. 4.1 Tidpunkt. Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 15 september
och senast 1 november, vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen.

Motion B
Stadgeändring - Styrelseledamöter
Inlämnad av medlem 3892 Bengt Ohlsson

Bakgrund
Enligt stadgarna ska årsmötet utse ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, vice
sekreterare samt ytterligare två ledamöter. Jag föreslår att styrelsen internt utser en
mötessekreterare vid de tillfällen sekreteraren inte närvarar.

Jag föreslår därför att stadgarna ändras enligt nedan.
Punkt 8 Styrelsen. 8.1 Sammansättning , mandatperioder. Styrelsen, till vilken endast medlem
är valbar, väljs av årsmötet och består av ordförande, samt sex ordinarie ledamöter. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Ordförande väljs för ett arbetsår. Udda år
välja vice ordförande, sekreterare samt en ledamot för två arbetsår. Jämna år väljs kassör samt
två ledamöter för två arbetsår. Dessutom väljs av årsmötet minst tre suppleanter för ett arbetsår.

Motion C
Stadgeändring - Namnändring
Inlämnad av medlem 245833 Sven Liljekvist

Bakgrund
SMC Skånes stadgar bör ändras i valda delar då vid årsmötet 060902 organisationen bytte namn:
§1 Riksorganisationens ändamål. Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister förkortat SMC, i
dess stadgar kallad SMC eller riksorganisationen, är en på demokratisk grund byggd,
allmännyttig, ideell riksorganisation.
Även länen bytte namn och heter numer distrikt: §3 Distriktsorganisationerna. mom 3.1
Distriktsorganisationen SMC:s lokala klubbar samt direktanslutna medlemmar sammanförs i
distriktsorganisationer. Varje distriktsorganisation omfattar som huvudregel ett län, dock kan
annan distriktsindelning beslutas av riksorganisationens styrelse efter samråd med berörda
distriktsorganisationer. För distriktsorganisationerna gäller särskilda stadgar, fastställda av
SMC:s årsmöte. Ändringar i en enskild distriktsorganisations stadgar kan efter framställt
önskemål från berörd distriktsorganisations styrelse, framställas av SMC:s styrelse.

Jag föreslår därför att nuvarande lokala stadgar  ändras på så sätt att där det står Sveriges
Motorcyklisters centralorganisation så skrivs istället Sveriges Motorcyklister, samt att där det
står länsorganisation eller liknande byts ut till distriktsorganisation eller liknande.
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Generellt

För att utveckla och stävja samarbetet inom styrelsen planeras en kick-off, under vilken
föreningens verksamhet ska planeras mer i detalj.

______________________________________________________ Arbetsgrupperna

Länsinfo
Samarbetet med mc-handlarna i länet ska fortsätta, och vår förhoppning är att kunna deltaga på
deras öppethus-dagar under våren. Informationsmaterialet som finns hos handlarna ska ses över
och uppdateras löpande.

Liksom tidigare år ska SMC Skåne finnas på plats ute på klubbarnas olika arrangemang för att
vara tillgängliga att svara på frågor och värva medlemmar. Även i fortsättningen kommer man
att på hemsidan se vilka arrangemang SMC-representanterna finns på, genom ”SMC på plats”.

BKK – Broms & Kurvteknikskurs
Som ett led att utveckla och locka nya deltagare till kurserna, samt då flertal av deltagarna
återkommer har behovet av en förändring i kursupplägget vuxit sig starkare. Detta kommer att
ske under hösten och vintern. SMC Skånes förhoppning är att antalet kursdagar ska kunna
bibehållas.

BKK-gruppen har erbjudits att vara med och ta fram kursupplägget för Sporthojskurserna och
diskussion pågår nu i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta hjälpa övriga SMC-distrikt med att starta och utveckla egna
mc-fortbildningskurser. Vi hoppas även på ett fortsatt kunskapsutbyte med SMC Stockholm och
SMC Väst.

Rekryteringsgruppen kommer att fortsätta inrikta sig på att få in instruktörer till grön och gul
grupp. Deltagarna uppskattar den mångfald som instruktörerna har (sporthoj, custom och motard)
och därför fortsätter gruppen att speciellt undersöka möjligheten till fler instruktörer som köra
customhoj. Man kommer också att fortsätta rekrytera instruktörer genom den centrala
Sporthojsinstruktörsutbildningen.

För att bibehålla instruktörernas höga kompetens planeras fortbildning vid ett antal tillfällen
under 2007. Främst med egna internutbildningar men även hos externa aktörer, så som
exempelvis CSS.

Ett fortsatt engagemang i ungdomsprojektet Roadracingfabriken är också planerat. Under mars
ska utbildning hållas i Spanien och Torstein Kvamme är tillfrågad att medverka.

TOG – Touring
SMC Skånes årliga heldagstur, Skånetouren, ska även arrangeras nästa år. Som ett komplement
till Skånetouren planeras mindre tematurer.

Tävlingen Se Skåne planeras även den arrangeras nästa år.



I samarbete med Länsinfo kommer arbetet med att uppdatera rabatterna fortgå och stor vikt
kommer att läggas på att få fram nya rabattställen.

UNG – Ungdom                                                
På grund av bristande intresse bland länets klubbar att medverka i ungdomssatsningar är
framtiden för denna arbetsgrupp mycket osäker. Därför föreslås inga aktiviteter för denna
arbetsgrupp.

MIT – Media och IT
Under september månad fick SMC Skåne en ny layout på hemsidan, samt en ny webbadress
under SMC Riks, www.svmc.se/skane.

Under det första året räknar vi, tyvärr, med vissa inkörningsproblem, delt från centralt håll och
dels från lokalt håll. Är det något man saknar, tycker är konstigt eller vill tycka till om kan man
skicka ett mail till webmaster@smcskane.org

SMC Skåne kommer dock att behålla webbhotellet och namnet www.smcskane.org, med länkning
till den nya adressen.

Vi kommer att behålla gallerisidan och forumet. ”På gång”-sidan kommer troligen att ersättas av
en kalender.

TSG – Trafiksäkerhet
Arbetsgruppen ska fortsätta rekrytering till de centrala instruktörsutbildningarna och därigenom
öka förutsättningarna för fortsatt grundläggande utbildning av länets motorcyklister.

TSG gruppen skall aktivt informera länets klubbar om centrala utbildningar samt om länets
instruktörspool. Där till skall gruppen arbeta för ett ökat antal trafiksäkerhets arrangemang i
länet.

Arbetsgruppen ska hålla sig a jour med trafiksäkerhetsfrågor som berör motorcyklister samt
SMC Skånes medlemmar. Arbetsgruppen skall vidare bistå riksorganisationens
trafiksäkerhetsarbete i den mån detta är möjligt.

UTB – Utbildning
Inriktning för nästa år är att ha fler grundläggande mek-kurser och fortsättningskurser. Ett nytt
försöka att genomföra en ABC/HLR-kurs ska göras.

Länsredaktör
Under kommande verksamhetsår planeras det att skrivas 7 stycken länsnytt i medlemstidningen
MC-Folket.

______________________________________________________________ Övrigt

Se oss – vi vill leva
Kampanjen har nu spridit sig till andra distrikt och organisationer, och ämnet är ständigt
aktuellt. Då trafiksäkerhet är en stor del av SMCs arbete, både lokalt, nationellt och
internationellt hoppas vi på ett fortsatt samarbete med MCV-Syd.




