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   SMC Halland Styrelsemöte 
             2021-02-01 

Plats: Digitalt via Discord 
Tid: 18.00 

     Kallade Ledamöter / klubbrep 
 
Stig Berndtsson                 NR 
Thomas Gustafsson           NR 
Åsa Tingemar                    NR 
Patric Alldén                     NR 
Ingrid Föll                         NR 
Lars-Olof Nilsson             NR 
Tina Persson               NR från §28 
Patrik Ekstrand                  EAF 
Ulf Bergqvist                     NR 
Christian Andersson          NR 
 

               Kallade suppleanter 
 
Lovisa Petersson                         NR 
 
                    För kännedom 
 
Kjell-Ove Johansson  (revisor)      N 
Krister Svensson        (revisor)       - 
 
Jörgen Svensson  (Valberedning samk)   N 

               Ärenden        Förslag till beslut eller annan åtgärd 

2021-§20 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och 
förklarade därmed mötet öppnat. 

2021-§21 Val av mötesordförande Stig Berndtsson valdes till mötesordförande 

2021-§22 Val av mötessekreterare Thomas Gustafsson valdes till 
mötessekreterare 

2021-§23 Utse justerare, tillika rösträknare Åsa Tingemar och Ulf Bergqvist valdes att 
jämte ordförande justera protokollet 

2021-§24 Närvarokontroll och fastställande av 
röstlängd 

11 antal närvarande 
9 antal röstberättigade 

2021-§25 Godkännande av kallelsen 
kallelsen utgick den 2021-01-26 

Kallelsen godkändes av mötet. 

2021-§26 Godkännande av dagordningen Efter tillägg, vid pågående ärenden, av punkt 
H för årsmötet godkändes dagordningen av 
mötet. 

2021-§27 Föregående protokoll Protokollet föredrogs och lades därefter till 
handlingarna 

2021-§28             Pågående ärenden 
a.) Överföring av medel till 
fasträntekonto. 
b.) BKK och avrostning Falkenberg. 
c.) Kolla med Riks om vilken policy 
som råder angående sociala medier 
d.) Knix-Falkenbergsbanan 
e.) Infoträff för de som vill bli 
aspiranter 
f.) GPS-kurs 
g.) Vote-it 
h.) Årsmötet 
 

 
a.) Tina; punkten är pågående. 
 
b.) Åsa; Det är fyra personer i gruppen, och de 
hade möte 31/1 för att planera avrostning på 
Falkenbergsbanan 24/4. Planen är att ha en dag 
för bara instruktörer och aspiranter, vilket 
skulle bli ca.45-50 personer. Dock finns det nu 
en gräns för max 8 personer (pga Covid-19 
pandemin). Styrelsen beslutade att bokningen 
skulle behållas utifall gränsen på 8 personer 
skulle ändras. Om så inte sker så ska det 
avbokas en kort tid innan utsatt datum.  
c.) Ulf redogjorde för policyn som råder. 
Styrelsen bestämde att man, istället för 
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Facebook, för mindre interna grupper kan 
använda Discord istället. Lovisa utsågs som 
expert på Discord, som kan hjälpa de som vill 
starta arbetsgrupper där.  
 
d.) Patrik; punkten är pågående. 
e.) Patric; punkten är pågående. 
 
f.) Patric; punkten är pågående. 
g.) Lovisa; har varit i kontakt med SMC Riks, 
och de tyckte att om vi har färre än 40 
personer på årsmötet (de senaste åren har vi 
aldrig varit fler än 30 personer) borde vi 
fundera på att använda andra verktyg än Vote-
it. 
h.) Årsmötet ska hållas utanför Loiterers 
klubblokal i Falkenberg 10 april kl.14.00. Stig 
påpekade att de uppgifter som behövs till 
årsmötet (se protokollet från förra 
styrelsemötet 4/1) behöver komma in senast 15 
februari. Lars-Olof meddelade att den 
ekonomiska redogörelsen är klar. Lars-Olof får 
lägga ett förslag på budget.  
 

2021-§29                 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.358 Tkr. 
Det signerade protokollet från det senaste 
konstituerande mötet behöver Lars-Olof ha 
med sig till banken.  
b.) Patric; vi ska skicka en aspirant på 
examination i maj. 
c.) Patrik; punkten bordläggs. 
d.) Patric; inget att rapportera. 
e.) Jimmy; inlämnat verksamhetsberättelse. 
f.) Lovisa; lägger upp förra mötesprotokollet 
som skickades ut med kallelsen. 

2021-§30 Nya ärenden Inga nya ärenden. 

2021-§31 Skrivelser En kväll på MC, se bifogad fil. Styrelsen var 
inte intresserade av att hålla i det. 

2021-§32 SMC-Hallands spalt i MC-folket Material inkl kallelse till årsmöte är inskickat 
till #3-21.  
 
Därefter fick Stig hastigt lämna mötet pga 
tekniska problem, och Vice Ordförande Åsa 
Tingemar tog över som mötesordförande. 

2021-§33 Tillsättande av BKK-grupp Till ansvarig för BKK-gruppen utsågs Åsa 
Tingemar. Medlemmar i gruppen är Mathias 
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Palmqvist, Fay Ellingsen och Christoffer 
Nilsson. 

2021-§34 Presentation av grupper och dess 
medlemmar 

Till ansvarig för Grusgrupp -gruppen utsågs 
Patric Alldén. Medlemmar i gruppen är 
Jonas Andersson, Lotta Roslund, Matilda 
Bergman, Peter Solleveld. 
Åsa kollar vid nästa möte med Tjejgruppen 
vem som är ansvarig och vilka som är med.  
 

2021-§35 Kläder Jimmy; punkten bordläggs då Jimmy hade fått 
förhinder. 

2021-§36 Nästa möte 
1. Fika till nästa möte 

Discord-möte 8:e mars kl. 18.00. Ingen fika. 

2021-§37 Mötets avslutande Mötesordförande tackade alla mötesdeltagare 
för visat intresse och förklarade därmed mötet 
avslutat 

2021-§38 Övriga frågor - 

 
VID PROTOKOLLET JUSTERAS 
 
 
............................................................................................................................................................ 
Mötessekreterare      Mötetsordförande 
Thomas Gustafsson      Stig Berndtsson 
 
 
............................................................................................................................................................ 
Justerare 1       Justerare 2 
Åsa Tingemar       Ulf Bergqvist 


