SMC Halland
Styrelsemöte SMC Halland 2017-12-07
Kallade ledamöter
Stig Berndtsson
Mathias Palmquist
Thomas Gustafsson
Tina Persson
Henrik Johansson
Sven Bång
Bengt Larsson

NR
NR
NR
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NR
NR
NR

Plats: Hederstiernas gata 24 Halmstad
Tid: 18.30
Kallade suppleanter
Johan Adlers
Sven Hansson
Lars-Olof Nilsson

EAF
NR
N

Kallade klubbrepresentanter
Jörgen Svensson
Lars Johansson
Patrik Ekstrand
Lars-Olof Nilsson

AF
NR
NR
NR

För kännedom
Kjell-Ove Johansson (revisor)
Krister Svensson
(revisor)

17-§2182

Föredragningslista
Mötets öppnande

17-§2183

Utse justerare till protokollet

17-§2184
17-§2185

Godkännande av dagordningen
Föregående mötesprotokoll

17-§2186

Pågående ärenden
1.) Kontakt med FMCK om terrängkörning

17-§2187

N
EAF

Förslag till beslut eller annan åtgärd
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare
välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Sven Bång och Sven Hansson utsågs att jämte
ordförande justera protokollet
Dagordningen godkändes av mötet
Protokollen föredrogs och lades därefter till
handlingarna
1.) Tina har låtit meddela att FMCK inte har
några tider förrän efter nyår. Tina får fortsätta ha
kontakt med FMCK för att kunna återkomma
med konkreta datumförslag som styrelsen kan ta
ställning till.

Rapporter
a.) Ekonomi
1. Saldo
2. Ekonomisk rapport
b.) MCT.
c.) Knix
1. Kontrollera möjligheterna till fler
kurstillfällen med P. Randau SMC Skåne

a.) Henrik rapporterade att SMC Halland har ca.
294 Tkr i saldo
b.) Sven Bång och Mathias; De rapporterade att
vi har fått några nya instruktörer, samt att en del
tidigare icke-aktiva instruktörer har strukits från
instruktörslistan. Vi har nu 11 instruktörer varav 7
är grundinstruktörer (GI). Vi har även 4
aspiranter.
Avrostning ska också hållas, och Lars kan hjälpa
till med det igen.

d.) Vägspanare
e.) Torsdagsgruppen
f) Buss till MC-mässa i Göteborg

c.) Mathias; Klippans gokartbana är planerad för
2 dagar, men datum är ej klart. Det återstår att få
klart med 2 dagar på Varbergs gokartbana
också.
1. Mathias: Vi har fått OK att utbilda våra
instruktörer hos SMC Skåne i mån av plats.
Mathias berättade även att det ska införas ett
certifieringssystem för instruktörer med
utgångspunkt i SMC:s skrift ”Råd och Riktlinjer”.
d.) Lars-Olof; har samarbete med Falkenbergs
kommun och ska författa en skrivelse till de

SMC Halland
andra kommunerna för att försöka få igång
samarbete även där. Han ska försöka få tag i
någon som kan vara vägspanare för norra delen
av Halland.
e.) Bengt, Sven Bång och Lars Johansson; De
har skickat ut ett förslag på datum för körningar.
Stig kan hålla i en körning på våren och en på
hösten. Sven har fått OK från de flesta men ska
kontakta HTC för att få besked. Vissa justeringar
utifrån förslaget kommer det att bli.

17-§2188
17-§2189

Skrivelser
SMC Hallands spalt i MC-Folket

17-§2190

Övriga ärenden

17-§2191
17-§2192

Nästa möte
Fika till nästa möte
Mötets avslutande

VID PROTOKOLLET

f.) Mötet beslutade att inte arrangera någon
bussresa.
Inga skrivelser hade inkommit.
Styrelsemedlemmarna uppmanades att skicka in
textförslag till Stig för sammanställning. 11
december är det manusstopp. Nästa
manusstopp är 22:e januari.
Mathias har träffat en polis som skulle kunna
tänka sig att föreläsa om trafiksäkerhet. Mathias
informerade om sina idéer på föreläsningar med
olika teman.
Stig berättade att om man behöver fatta ett
styrelsebeslut utanför ett ordinarie
styrelsesammanträde kan man fatta ett per
capsulam-beslut via t.ex. email. Vid nästa
ordinarie styrelsesammanträde protokollförs
eventuella per capsulam-beslut under en egen
punkt i protokollet för att sedan läggas till
handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats
per capsulam.
8:e februari 2018 på Getinge Sterilization AB
Thomas fixar fika.
Ordförande tackade för visat intresse och
förklarade därmed mötet avslutat.
JUSTERAS
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Sekreterare
Mötets ordförande
Thomas Gustafsson
Stig Berndtsson
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Justerare 1
Justerare 2
Sven Hansson
Sven Bång

