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Plats: Getinge Sterilization,
Tid: 19.00
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Kallade Klubbrepresentanter
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För Kännedom
Kjell-Ove Johansson (revisor)
Krister Svensson
(Revisor)
Lars Johansson
(valber samk)
Ärenden

N
N

Förslag till beslut eller annan åtgärd

19-§2332

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och
förklarade därmed mötet öppnat

19-§2333

Utse justerare till protokollet Mathias och Bengt utsågs att jämte Ordförande justera
protokollet

19-§2334

Godkännande av
dagordningen

Efter tillägg av punkten ”Nya ärenden” godkändes
dagordningen av mötet.

19-§2335

Föregående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna

19-§2336

Pågående ärenden

Inga pågående ärenden.

19-§2337

Rapporter
a.) Ekonomi
1. Saldo
2. Ekonomisk rapport
b.) MCT
c.) Knix
d.) Vägspanare
e.) Torsdagsgruppen
f.) Web
g.) Konferenshelgen
h.) MC-helgen i Falkenberg
26/10

a.) Ken; 1) saldot är ca. 348 Tkr. 2) Styrelsen har fått ut
kontoutdrag och utfall mot budgeten, och ekonomin ser bra
ut. Rapporten godkändes.
b.) Patric; ingen rapport från honom.
c.) Mathias; rapport gavs att inget har hänt.
d.) Lars-Olof; har meddelat att det har inte hänt så mycket
med kommunerna men att det ska tas nya tag.
e.) Bengt; har tänkt att kontakta klubbarna för att kunna få
till information till SMC-boken 15/12
f.) Bengt; rapport avgavs.
g.) Närvarande; Ken var på kassör och revisors-utbildning,
och det var mycket nytt. Bengt gick på information för
informationsansvariga, Web-ansvariga och man
uppmanades att skapa Instagram-konto. Vi uppmanades att
följa Twitter från politiker som skriver om trafikrelaterade
frågor. Mathias var på Ordförandemötet och Sportmötet,
och hade även en intressant diskussion om nästa årsmötet.
h.) Johan; Det fanns inte tillräckligt med intresse att stå i

montern, så han avblåste deltagandet.
19-§2338

Nya ärenden

a) Profilkläder; Bengt menar att vi numera har en bra portal
där vi kan beställa bra profilkläder. Förslaget bifölls om att
alla i styrelsen (inklusive valberedning och revisorer) får i
en gemensam beställning från Webshopen beställa en svart
Piké eller T-shirt samt en valfri jacka.
b) Ett förslag presenterades om att skapa en fond för
klubbarnas möjlighet att äska pengar för SMC-främjande
verksamhet. Beslut fattades om att Mathias utreder vad det
skulle innebära.

19-§2339

Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

19-§2340

SMC-Hallands spalt i MCFolket

#1-20 manusstopp 28-10 utg V49, material inskickat
#2-20 manusstopp 9-12 utg V 3

19-§2341

Formalia i dagordning

Förslaget bifölls om att lägga till mötesformalia.

19-§2342

Årsmötet

Videbergslokalen i Videbergshamn, (i närheten av
Ringhals) den 14:e mars 14.00
a.) Årsmöteshandlingar ska vara klara senast 14 januari
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Ekonomisk redogörelse
Rambudget
Konstituerande möte läggs direkt efter årsmötet.

19-§2343

Nästa Möte
Fika till nästa möte

Söndag 2020-01-12, kl.10.00-12.00 Linjegatan 3D,
Halmstad.
Mathias ansvarar för förtäring i samband med mötet.

19-§2344

Mötets avslutande

Ordförande tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och
avslutar därmed mötet

19-§2345

Övriga frågor

Valberedningen informerade.

VID PROTOKOLLET
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