SMC-Halland Styrelsemöte
2021-01-04
Kallade Ledamöter / klubbrep
Stig Berndtsson
NR
Thomas Gustafsson AF
Ken Persson Avgått
Åsa Tingemar NR t.o.m. punkt 11
Patric Alldén
NR
Ingrid Föll
AF
Lars-Olof Nilsson NR
Tina Persson AF deltog under p. 12
Patrik Ekstrand
Ej AF
Ulf Bergqvist
NR
Christian Andersson NR
Ärenden

Plats: Digitalt via Discord
Tid: 18.00
Kallade suppleanter
Lovisa Petersson AF
För kännedom
Kjell-Ove Johansson (revisor) N
Krister Svensson
(revisor) Jörgen Svensson (Valberedning samk) N
Jimmy Sekelj
N

Förslag till beslut eller annan åtgärd

2021-§01

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade därmed mötet öppnat.

2021-§02

Val av mötesordförande

Stig Berndtsson valdes till mötesordförande

2021-§03

Val av mötessekreterare

Ulf Bergqvist valdes till mötessekreterare

2021-§04

Utse justerare, tillika rösträknare

Jimmy Sekelj och Christian Andersson valdes
att jämte ordförande justera protokollet

2021-§05

Närvarokontroll och fastställande av
röstlängd

8-9 antal närvarande
5-6 antal röstberättigade

2021-§06

Godkännande av kallelsen
kallelsen utgick den 28:e december

Kallelsen godkändes av mötet

2021-§07

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet

2021-§08

Föregående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna

2021-§09

Pågående ärenden
a.) Överföring av medel till
fasträntekonto

2021-§10

a.) Överföring av medel till fasträntekonto ej
utfört, tas upp på nästa möte.

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

a.) Kassör; Överlämning till ny kassör ej
färdig, så inget att rapportera.
b.) Patric: BKK-gruppen har haft möte
c.) Inget att rapportera.
d.) Inget att rapportera
e.) Jimmy: Material inskickat till SMCKalendern och infört i kalendern på SMCHallands hemsida. Torsdagen 29/4 och
lördagen 4/9 arrangeras körningar av SMCHallands styrelse med start från Preem
Falkenberg
f.) Webb-ansvarig har lagt in material på hem-

sidan men att det nu väntas på att SMC-Riks
ska lansera en ny version av hemsidan, vilket
väntas ske inom kort. Det har även gjorts en
inledande undersökning om möjligheten att
använda VoteIT på årsmötet.
2021-§11

Avrostning – BKK på Falkenbergs
Motorbana

Åsa: BKK på Falkenbergs Motorbana 24/4.
Kostnad för hyra är 10000:-. Förslag på 650:per deltagare max 60 st tyckte styrelsen lät bra,
och BKK-gruppen får jobba vidare med
arrangemanget och rapportera till nästa
styrelsemöte.

2021-§12

Förslag enligt bifogad fil

Patric:s förslag diskuterades och av dessa
beslutades följande:
Facebookgruppen ”SMC-Halland” byter namn
till ”SMC-Halland gruppen” för att få en
tydligare skillnad mellan Facebookgruppen
och Facebooksidan. Ulf kollar med SMC vad
man har för policys angående Facebook,
Messenger och Whatsapp.
Förslaget att anordna Knix på
Falkenbergsbanan uppdras åt Knixansvarig att
kolla. Tina pratar med honom.
Att utse BKK-ansvarig bordläggs till nästa
möte, ska kollas vad Åsa tycker.
Vill MCT-ansvarig ordna gruskurser är det
trevligt, blir det mycket kan man tillsätta en
speciell grusgrupp.
Styrelsen måste godkänna alla körningar i
SMC.s regi.
Styrelsen vill ha in namn på de som sitter i alla
arbetsgrupper till nästa möte, så kan de
officiellt bildas då. Gruppens namn och
tilltänkta/varande medlemmar.
Patric får i uppdrag att undersöka om vi kan
ordna en infoträff för alla som vill bli
instruktörsaspiranter.
En Eventgrupp bordläggs.
Patric får undersöka möjligheten att ordna en
GPS-kurs.
Möte med Vote-It, avvaktar Lovisas rapport,
Stig kontaktar henne, måste vara gjort innan
25/1.

2021-§13

Nya ärenden

Inga nya ärenden

2021-§14

Årsmötet
a.) Verksamhetsberättelse
b.) Verksamhetsplan
c.) Ekonomisk redogörelse

a: Stig vill ha in text till
verksamhetsberättelsen från kassören, MCT,
Knix, Vägspanare, Körgruppen och

d.) Rambudget
e.) Lokal, Inomhus eller ev utomhus
eller Digitalt årsmöte

Webgruppen så snart som möjligt.
b: Stig sammanställer, vill ha info från samma
som under a.
c: Lars-Olof sammanställer den ekonomiska
redogörelsen.
d: Lars-Olof får i uppdrag att sammanställa en
rambudget.
e: Stig kollar med Lovisa om vi kan ha ett
digitalt årsmöte, i annat fall får han i uppdrag
att välja plats för ett fysiskt möte.

2021-§15

Skrivelser

Inga skrivelser inkomna

2021-§16

SMC-Hallands spalt i MC-folket

#2-21, Material inlämnat. #3-21 Manusstopp
den 25-1, utgivning V13

2021-§17

Nästa möte
1. Fika till nästa möte

Digitalt 1/2 18.00

2021-§18

Mötets avslutande

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

2021-§19

Övriga frågor

