
 SMC Halland styrelsemöte 2018-04-12 Plats: Lars Johansson, Getinge 
Tid: 18.30 

                  Kallade Ledamöter 
 
Stig Berndtsson NR 
Mathias Palmquist NR 
Thomas Gustafsson AF 
Tina Persson NR 
Henrik Johansson NR 
Sven Bång AF 
Bengt Larsson NR 

                   Kallade Suppleanter 
 
Johan Adlers NR 
Sven Hansson NR 
Lars-Olof Nilsson AF 
 
                Kallade klubbrepresentanter 
 
Jörgen Svensson  NR 
Lars Johansson  NR 
Patrik Ekstrand  NR från §2210 
Lars-Olof Nilsson  AF 
 
                  För kännedom 
Kjell-Ove Johansson      (revisor)  NR 
Krister Svensson            (revisor) 

                  Föredragningslista      Förslag till beslut eller annan åtgärd 

18-§2205 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna 
och förklarade därmed mötet öppnat 

18-§2206 Utse justerare till protokollet Sven Hansson och Johan Adlers utsågs att jämte 
ordförande justera protokollet 

18-§2207 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes av mötet 

18-§2208 Föregående mötesprotokoll Protokollet föredrogs och lades därefter till 
handlingarna 

18-§2209 Pågående ärenden 
 
a.) Kontakt med FMCK om terrängkörning 
 
 
b.) Profilkläder 

 
 
a.) Samtal pågår med FMCK som återkommer när 
tillfälle kan ges. 
 
b.) Önskemål från medlemmar att köpa SMC Halland 
kläder har kommit in. Mathias kontrollerar intresse 
och pris för att trycka på olika tröjtyper.  

18-§2210 Rapporter 
 
a.) Ekonomi 
     1.) Saldo 
     2.) Ekonomisk rapport 
 
b.) MCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.) KNIX 
 
 
 

 
 
 
a.) 1. Henrik rapporterar att saldot är ~290Tkr. 
     2. Mindre rörelse inom det ekonomiska 
 
b.) Utbildning av nya ”Råd och riktlinjer” kommer att 
hållas för instruktörer. Mats Svensson, SMC Skåne 
hjälper till med det och återkommer med datum. 
Mötet beslutar att skicka Tina på 
Grusinstruktörsutbildning, om det finns möjlighet. 
SMV Riks MCT Torbjörn Lindå har slutat, letar efter 
ny. 
SMC Skåne har fått ny MCT, John Jörgensen. 
Beslutar att inte genomföra Avrostningsdagen 2018, 
Bengt informerar på hemsidan.  
 
c.) Mathias informerar om att KNIX-kursen i Vbg 6 
maj är fulltecknad. I slutet på april släpps biljetter till 
Klippan den 3 juni, senare även till 9 september i 
Varberg. Sex instruktörer åker ner till SMC Skåne 



 
 
 
 
 
 
d.) Vägspanare 
 
e.) Torsdagsgruppen 
 
 

och hjälper till vid deras kurs 13 maj. 
Mötet beslutar att skänka pris i form av två biljetter 
till distriktets egna klubbar som anordnar rally, 
annonserat i SMC-kalendern. Henke ombesörjer detta 
när förfrågan inkommer. 
 
d.) Inget att rapportera 
 
e.) Premiär 26 april Coop, Kungsbacka. 
Mötet beslutar att vid de tillfällen ingen klubb håller i 
arrangemanget utgår ersättning till de instruktörer 
som hjälper till i form av körersättning, dock aldrig 
mer än vad en klubb erhåller i ersättning. 

18-§2211 Skrivelser Inga inkomna 

18-§2212 Bolmen runt 26 maj körs detta rally med start i Nyarps Bygdegård, 
Långaryd. Mötet beslutar att SMC Halland närvarar 
före start ~9-12 och informerar om SMC. 

18-§2213 SMC-Hallands spalt i MC-Folket Material inskickat till #4, Hjälp med innehåll till #5 
manusstopp 2/5, skickas till Stig som sammanställer 

18-§2214 Riksårsmötet Stig och Mathias har bokat resa och boende 

18-§2215 Övriga ärenden >440 följare på Facebook, >310 i gruppen. 
Tjejkvällen hos Marcusen MC fulltecknad på styva 
timmen, flera som kom förbi och ville komma in även 
om det var fullt. 
Förslag på att Avrostning 2019 genomförs inom 
inhägnat område diskuterades. 
Skall SMC Halland ha eget utskick till Kalendern 
2019?  
Mathias kollar med Riks om vi får göra egna avtal 
med lokala näringsidkare. 
Bengt lägger ut informationsmaterial på trafikskolor i 
Falkenberg, Varberg. 
Stig kollar med SMC Riks hur GDPR påverkar oss. 

18-§2216 Nästa möte 
Fika till nästa möte 

11 juni kl18.30 på Kåken, Varberg 
Bengt fixar fika. 

18-§2217 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade 
därmed mötet avslutat. 

   

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Vice Sekreterare Ordförande 
Tina Persson Stig Berndtsson 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Justerare Justerare 
Sven Hansson Johan Adlers 
 
 


