SMC Halland Styrelsemöte
2021-03-08
Kallade Ledamöter / klubbrep
Stig Berndtsson
NR
Thomas Gustafsson
NR
Åsa Tingemar
EAF
Patric Alldén
AF
Ingrid Föll
EAF
Lars-Olof Nilsson
NR
Tina Persson
NR fr.o.m §47 f.)
Patrik Ekstrand
EAF
Ulf Bergqvist
NR
Christian Andersson
NR
Ärenden

Plats: Digitalt via Discord
Tid: 18.00
Kallade suppleanter
Lovisa Petersson

NR

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

N
-

Jörgen Svensson (Valberedning samk) N
Jimmy Sekelj
N

Förslag till beslut eller annan åtgärd

2021-§39

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade därmed mötet öppnat.

2021-§40

Val av mötesordförande

Stig Berndtsson valdes till mötesordförande

2021-§41

Val av mötessekreterare

Thomas Gustafsson valdes till
mötessekreterare

2021-§42

Utse justerare, tillika rösträknare

Ulf och Lovisa valdes att jämte ordförande
justera protokollet

2021-§43

Närvarokontroll och fastställande av
röstlängd

9 antal närvarande
6 antal röstberättigade

2021-§44

Godkännande av kallelsen
kallelsen utgick den 3:e Mars

Kallelsen godkändes av mötet

2021-§45

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet

2021-§46

Föregående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna

2021-§47

Pågående ärenden
a.) Överföring av medel till
fasträntekonto
b.) Knix Falkenbergsbanan
c.) Infoträff för de som vill bli
aspiranter
d.) GPS-Kurs
e.) Kläder

f.) Tjejgruppen, kolla vilka som är
med

a.) Tina; ärendet pågår
b.) Patrik E; ärendet pågår
c.) Patric A; ärendet pågår
d.) Patric A; ärendet pågår
e.) Jimmy; får i uppdrag att undersöka vilka i
Styrelsen som är intresserade av profilkläder
från SMC Webbshop, och tar fram förslag på
kläder. För att få med kläder även till de nya
personerna i styrelsen sammanställs en
beställning som styrelsen senare kan godkänna
efter nästa årsmöte.
f.) Åsa; ärendet pågår

g.) Årsmötet

g.) Det föreslogs att man skulle följa stadgarna
direkt om vilka styrelseuppdrag som skulle
väljas, istället för att låta årsmötet delegera de
valen till Styrelsen. Stadgarna säger §7.1 ”…..
Ordföranden väljs för ett år. Ledamöter väljs för en
tid av två år. Udda år väljs vice ordförande,
sekreterare samt en ledamot och jämna år väljs
kassör, vice sekreterare samt en ledamot…….”

h.) lokalen (f.d. Joyriders)

2121-§48

Valberedningen efterlyste hjälp för att hitta nya
styrelserepresentanter.
h.) Det är osäkert vilka som har nyckel till
lokalen. Patrik och Patric har kanske nyckel.
Lars-Olof får i uppdrag att kontakta Patrik E
om han har en nyckel som han kan låna, så att
han kan se om det bara är SMC material som
är kvar i lokalen. Numera betalar SMC hela
hyran.

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

f.) Grusgruppen
g.) Web

a.) Lars-Olof; efter de räkningar som ska
betalas i mars är saldot ca. 356 Tkr.
b.) Patric; ingen rapport
c.) Patrik; ingen rapport. Stig försöker få
kontakt för att ta fram mer information kring
KNIX, för att vidarebefordra den till Styrelsen.
d.)Patric; ingen rapport
e.) Jimmy; inget nytt att rapportera. Styrelsen
anser att dessa körningar inte strider mot några
Corona-restriktioner, då det är en
utomhusaktivitet och man håller minst 2m
mellan deltagarna, och man bjuder inte på
någon fika.
f.) Patric; ingen rapport
g.) Lovisa; inget att rapportera.

2021-§49

Nya ärenden

Patric A. har kommit med en fråga om ett antal
personer kan få gå en grundinstruktörskurs för
grus. Då det saknas information om tex
kostnader kan styrelsen inte ta något beslut på
det. Stig kontaktar Patric A.

2021-§50

Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

2021-§51

SMC-Hallands spalt i MC-folket

Material till #3-21 är inskickat.
Manusstopp #4-21 är den 6:e April, utgv V17
Material till #4 efterfrågas

2021-§52

Nästa möte
1. Fika till nästa möte

7:e april kl.18:00 via Discord. Fika får man stå
för själv.

2021-§53

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla mötesdeltagare för
visat intresse och förklarade därmed mötet
avslutat.

2021-§54

Övriga frågor

Christian åtar sig att skriva ut dokumenten till
årsmötet.

VID PROTOKOLLET JUSTERAS
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Mötessekreterare
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Justerare 1
Justerare 2
Lovisa Petersson
Ulf Bergqvist

