SMC Halland Styrelsemöte
2020-11-30
Kallade Ledamöter / klubbrep
Stig Berndtsson
NR
Thomas Gustafsson
NR
Ken Persson
AF
Åsa Tingemar
AF
Patric Alldén
NR
Ingrid Föll
NR
Lars-Olof Nilsson
AF
Tina Persson
AF
Patrik Ekstrand
EAF
Ulf Bergqvist
NR
Christian Andersson (anslöt vid §81)
NR
Ärenden

Plats: Digitalt via Discord
Tid:18.00

Kallade suppleanter
Lovisa Petersson (anslöt vid §86)

NR

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

N
-

Jörgen Svensson (Valberedning samk) N
Jimmy Sekelj (anslöt vid §86)
N

Förslag till beslut eller annan åtgärd

2020-§77

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade därmed mötet öppnat.

2020-§78

Val av mötesordförande

Stig Berndtsson valdes till mötesordförande

2020-§79

Val av mötessekreterare

Thomas Gustafsson valdes till
mötessekreterare

2020-§80

Utse justerare, tillika rösträknare

Ingrid Föll och Patric Alldén valdes att jämte
ordförande justera protokollet

2020-§81

Närvarokontroll och fastställande av
röstlängd

8 antal närvarande
6 antal röstberättigade
Efter §86 var det 10 närvarande och 7
röstberättigade.

2020-§82

Godkännande av kallelsen
kallelsen.

Kallelsen skickades ut den 23/11 med
komplettering 26/11, vilket godkändes av
mötet

2020-§83

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet

2020-§84

Föregående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna.

2020-§85

Pågående ärenden
Se över förräntning av kapital

Tina meddelade via mejl innan mötet om
”Marginalen bank”:s fasträntekonto, där man
låser ett belopp en viss tid mot en bestämd
ränta.
Under diskussion framfördes ett förslag på att
sätta in 100 000 kr, låsta på ett år, till en
utlåningsränta på 1,1%, vilket styrelsen
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därefter tog beslut om att göra.
2020-§86

Rapporter
a.) Ekonomi
1. Saldo
2. Ekonomisk rapport
b.) MCT
c.) Knix
d.) Vägspanare
e.) T-gruppen
f.) Web

a.) Kassören Ken skickade ut rapporten innan
mötet. Saldot för tillfället är nästan 360 Tkr.
Den största inkomsten Länstian är inte
fastställd än. Rapporten godkändes.
b.) Patric A; 5 instruktörer och 7 aspiranter, en
Grusgrupp har bildats, liksom en BKK-grupp
som funderar på att arrangera en Avrostning.
c.) Patrik E; Patric A. berättade att det planeras
för 4 KNIX:ar och varav en intern.
d.) Patric A; har inget att rapportera. Han
väntar på att bli kallad till ett möte, men enligt
Stig kan de nog ha blivit inställda pga
Covid19.
e.) Jimmy; alla datum och tider för Torsdagsoch Lördagskörningarna enligt schemat är
bekräftade. Eventuellt kan Stig hålla i en
parallellkörning i norra Halland samtidigt som
en körning går i södra Halland. Funderingar
finns på att byta namn på arbetsgruppen till
Event-gruppen.
f.) Lovisa; uppdatering av hemsidan pågår.
Funderingar finns på att byta namn på
Facebook-gruppen SMC-Halland då den är
förvirrande lik Facebook-sidan SMC Halland.
Web-gruppen tar fram förslag. Om man vill
komma med i Facebook-gruppen SMC
Halland School kan man kontakta Webgruppen.
Rapporterna godkändes.

2020-§87

Kassör

Ken sitter kvar till årsskiftet. Lars-Olof tar
därefter över fram till årsmötet.

2020-§88

Hemsida, adresser, SMC-boken

Hemsidan: se 2020-§86.
SMC-boken: Ansvarig för godkännande för
”Nytt innehåll i ditt distrikt” behöver
uppdateras hos SMC Riks. Ordförande har
förmodligen behörighet att ändra
kontaktuppgifter i portalen, vilket han ska titta
på.
Adresslistan: Kjell-Ove har skött den hittills
men önskar att någon annan tar över
uppdateringen av den. Tidigare var det
kassören som ansvarade för listan. Kjell-Ove
kan dock fortsätta hålla adresslistan
uppdaterad ett tag till men han var lite
uppgiven på att folk frågade ist för att kolla på
listan.
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Sen ville han introducera Åsa i SMC Boken
och Lovisa skulle även hon få behörigheten.
2020-§89

Årsmötet

Planen är att hålla ett fysiskt årsmöte. Då det
är stor risk att det inte är möjligt börjar Webgruppen att planera för ett eventuellt digitalt
årsmöte. Eventuellt med IT-verktyget VoteIT
som användes vid SMC Riksårsmötet 2020.
Datum; Ska enligt stadgarna hållas någon gång
under perioden 15/2-15/4. Förslaget för 2021
är i april.
Plats; Styrelsen uppmanas att mejla förslag på
lokaler i Kungsbacka kommun till Stig, som
återkommer med sammanställning på plats och
datum så vi kan ta ett per capsulam beslut..

2020-§90

Nya ärenden

Inga nya ärenden.

2020-§91

Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

2020-§92

SMC-Hallands spalt i MC-folket

Material till #1-21 är inskickat
Manusstopp #2-21 är den 7/12 Utg V3. Stig
uppmanade alla att skicka in material så att
han kan sammanställa det.

2020-§93

Nästa möte
1. Fika till nästa möte

Digitalt möte i Discord, måndag 4/1 kl. 18:00
Ordförande tackade alla mötesdeltagare för
visat intresse och förklarade därmed mötet
avslutat.

2020-§94

Övriga frågor

Styrelsemötesprotokollet skickas ut snarast via
mejl för justering. Efter justering skickas det ut
osignerat till styrelsen. Därefter lägger Webansvarig upp det på hemsidan.

VID PROTOKOLLET JUSTERAS
…………………………………………………………………………………………………
Mötessekreterare
Mötetsordförande
Thomas Gustafsson
Stig Berndtsson
……………………………………………………………………………………………………
Justerare 1
Justerare 2
Patric Alldén
Ingrid Föll
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