SMC Halland Styrelsemöte
2021-04-07
Kallade Ledamöter / klubbrep
Stig Berndtsson
Thomas Gustafsson
Åsa Tingemar
Patric Alldén
Ingrid Föll
Lars-Olof Nilsson
Tina Persson
Patrik Ekstrand
Ulf Bergqvist
Christian Andersson
2021-§54
2021-§55
2021-§56
2021-§57
2021-§58
2021-§59
2021-§60
2021-§61
2021-§62

NR
NR
NR tom §62
AF
NR
AF
NR
AF
NR
NR

Lovisa Petersson

NR

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

N
-

Jörgen Svensson (Valberedning samk) N from §64
Jimmy Sekelj
N

Ärenden
Mötets öppnande

Förslag till beslut eller annan åtgärd
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed
mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Stig Berndtsson valdes till mötesordförande
Val av mötessekreterare
Thomas Gustafsson valdes till mötessekreterare
Utse justerare, tillika rösträknare
Ingrid Föll och Lovisa Petersson valdes att jämte
ordförande justera protokollet
Närvarokontroll och fastställande av röstlängd 10 personer var närvarande
varav 8 personer var röstberättigade
Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes av mötet
kallelsen utgick den 31/3 + 6/4
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet efter att ”Övriga
frågor” hade lagts till.
Föregående protokoll
Protokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna
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.) Medlemmar i Tjejgruppen
g.) Nycklar till lokalen (fd joyriders)
h.) Årsmötet

2021-§63

Plats: Digitalt via Discord
Tid: 18.00
Kallade suppleanter

a.) Tina; ärendet pågår
b.) Patrik; ingenting har planerats, och han tänker avgå
vid årsmötet. Christian och Jimmy åtar sig att ta reda på
om det är möjligt att arrangera något på banan.
c.) Patric; ärendet pågår
d.) Patric; ärendet pågår
e.) Jimmy; profilkläder har beställts till tjejgruppen, för
övriga som har behov av kläder görs beställning efter
årsmötet.
f.) Åsa; medlemmarna presenterades på förra mötet.
g.) Lars-Olof; Kjell-Ove och Lars-Olof har inspekterat
lokalen. Patrik och Patric hade nycklar som Kjell-Ove
och Lars-Olof nu har hand om. Joyriders har kvar saker i
lokalen men de ska tömma den till halvårsskiftet. Hyran
är betald till halvårsskiftet. Frågan om lokal tas upp efter
årsmötet.
h.) Styrelsen; Christian har skrivit ut 25 ex av varje
dokument till årsmötet. Kallelsen skickades ut 3:e
februari via hemsidan.

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

a.) Lars-Olof; Saldot är ca.351 Tkr
b.) Patric; inget att rapportera
c.) Patrik; inget att rapportera
d.) Patric; inget att rapportera
e.) Jimmy; inget nytt. Det ska strax dra igång i slutet av
april. En ny mc-klubb Butterflyz & Silhouette Riders har
blivit SMC-anslutna i länet.
f.) Lovisa; har fått mejl från SMC Riks om att en ny

201-§64

Tjejgruppen

2021-§65

E-mail-address

2021-§66

Gruskurs

2021-§67
2021-§68
2021-§69

Nya ärenden
Skrivelser
SMC-Hallands spalt i MC-folket

2021-§70
2021-§71

Nästa möte
1. Fika till nästa möte
Mötets avslutande

2021-§72

Övriga frågor

VID PROTOKOLLET

hemsida ska lanseras i juni.
Beslut togs Per Capsulam 2021-03-11 att utse tjejgruppen
till officiell SMC-verksamhet.
Lovisa undrade om Tjejgruppen ska ha en egen SMCadress. Styrelsen beslutade att de ska ha det. Lovisa tar
kontakt med Åsa för att bestämma vem som ska ha hand
om adressen.
Patric A. skickade en fråga inför förra mötet om
grusgruppen kunde delta på en gruskurs. Men då det
saknades information kunde styrelsen inte fatta något
beslut. Inför detta möte har styrelsen fått kompletterande
information.
Patric har meddelat att han har släppt detta ärende.
Inga nya ärenden.
Inga skrivelser
Manusstopp #4 den 6/4, vi har dispens till den 8/4 utgivn
V17
#5 manusstopp den 3:e maj
Nästa möte blir det konstituerande mötet direkt efter
årsmötet 10:e april.
Ordförande tackade alla mötesdeltagare för visat intresse
och förklarade därmed mötet avslutat.
Kjell-Ove berättade hur SMC-medlemmar är registrerade
utifrån var de är skrivna även om de är medlemmar i en
klubb på andra sidan länsgränsen, men att man kan
kontakta SMC Riks om man vill ha det ändrat för sig
själv.
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Mötessekreterare
Mötetsordförande
Thomas Gustafsson
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Justerare 2
Ingrid Föll
Lovisa Petersson

