
SMC Halland styrelsemöte 2018-06-11 Plats: Varbergs MC-klubb, Susvindsvägen
Tid:    18.30

Kallade ledamöter

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

Kallade suppleanter

Johan  Adlers                             N
Sven Hansson                           NR
Lars-Olof Nilsson                       N

Kallade klubbrepresentanter

Jörgen Svensson                      NR
Lars Johansson                        NR
Patrik Ekstrand                         NR
Lars-Olof Nilsson                      NR

För kännedom
Kjell-Ove Johansson                 N
Krister Svensson                       EAF

               Föredragningslista      Förslag till beslut eller annan åtgärd
18-§2218 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla mötesdeltagare 

välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
18-§2219 Utse justerare till protokollet Sven Hansson och Kjell-Ove Johansson utsågs 

att jämte ordförande justera protokollet
18-§2220 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes av mötet med 

följande ändringar; lägga till SWISH som en 3:e 
punkt, samt en 4:e punkt för milersättning, under
Rapporter a). Med tillägg av dessa punkter 
godkändes dagordningen

18-§2221 Föregående mötesprotokoll Protokollet föredrogs och lades till handlingen.

18-§2222 Pågående ärenden

a.) Kontakt med FMCK om terrängkörning

b.) Profilkläder

a.) Tina låter hälsa att FMCK ska höra av sig när
de har något att erbjuda.

b.) Mathias får i uppdrag att försöka få fram 
prover till nästa möte.

18-§2223 Rapporter

a.) Ekonomi
     1. Saldo

2. Ekonomisk rapport
3. Swish
4. Milersättning

b.) MCT

c.) Knix

d.) Vägspanare

e.) Torsdagsgruppen

f.) Bolmen runt

g.) Riksårsmötet

h.) Ordförandemötet

a.) 1. Henrik berättade att saldot är ca. 357 Tkr. 
2.Intäkter har kommit in från Riks-tian och KNIX-
avgifter. Vi har haft utgifter för bl.a. 
Torsdagskörningarna.
3.Henrik föreslår att SMC Halland ska skaffa ett 
företags-SWISH-konto för enklare mottagande 
av betalningar. Årskostnad för företags-SWISH 
är 500kr. Mötet beslutade att det skulle 
anskaffas.
4.Vi behöver ändra formuläret för reseersättning
så det blir tydligare om man har kört bil eller mc.
Mötet beslutade att det skulle ändras.

b.) Sven Bång berättade om att vi kanske kan få
delta med ett annat distrikt vid utbildning i ny 
kurs ”Råd och Riktlinjer 3.0”.

c.) Mathias berättade att KNIX-kurserna har 
fungerat bra generellt, men vi har inte varit 
tillräckligt tydliga vid incheckning och besiktning.
Vi behöver också ha flera olika färger för 
deltagargrupper. Vi behöver även köpa in nya 
aspirantvästar. Mathias får i uppdrag att se över 



inköpsbehovet för att presentera det till nästa 
möte. Nästa KNIX är i Varberg 9/9.

d.) Lars-Olof var i Falkenberg på möte med 
Samhällsbyggnadskontoret. Lars-Olof berättade
då vad SMC gör för trafiksäkerheten. Lars-Olof 
får i uppdrag att kontakta de andra kommunerna
för att få till ett samarbete.

e.) Bengt, Sven B, Lars berättade att det varit 
många deltagare på Torsdagskörningarna. Den 
sista körningen är 14/6 med Plopp. Därefter blir 
det Lördagskörningar i höst.

f.) Bengt hade transportmedelsproblem så att 
han fick ställa in aktiviteten vid ”Bolmen runt”.

g.) Stig berättade att de var tre deltagare från 
Halland på Riksårsmötet i Lycksele; Stig, 
Mathias och Eva Johansson. Mathias berättade 
att det valdes en ny ordförande, Ronny 
Overgaard.

h.) Stig berättade att det pratades en del om 
GDPR på Ordförandemötet.

18-§2224 SMC-Hallands spalt i MC-Folket Material till #6 är inlämnat
Manusstopp #7 är 13 / 8

18-§2225 Skrivelser Inga skrivelser är inkomna.

18-§2226 Övriga ärenden Sven Bång lämnade ut extranycklar till lokalen.

18-§2227 Nästa möte
Fika till nästa möte

Onsdagen 3/10 kl.18:30-21:00 på Getinge 
Sterilization AB. Thomas ordnar fikat.

18-§2228 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och 
förklarade därmed mötet avslutat.


