
 

 

 Styrelsemöte   SMC   Halland 
2017-09-14 

Plats:   VMCKs   klubbhus,   Varberg 
Tid:   18:30 

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

Kallade   Suppleanter  
 
Johan   Adlers   AF 
Sven   Hansson   NR 
Lars-Olof   Nilsson   N 
 
Kallade   klubbrepresentanter 
 
Jörgen   Svensson   NR 
Lars-Olof   Nilsson   NR 
Lars   Johansson   NR 
 
Revisor 
Kjel-Ove   Johansson   N 

 Föredragningslista  Förslag   till   Beslut   eller   annan   åtgärd 

17-§2130  Mötets   öppnande  Vice   ordförande   hälsade   alla   mötesdeltagare 
välkomna   och   förklarade   mötet   öppnat 

17-§2130b  Utse   sekreterare   för   mötet  Henrik   Johansson   utsågs   att   vara   sekreterare   för 
mötet. 

17-§2131  Utse   justerare   till   protokollet  Bengt   Larsson   och   Jörgen   Svensson   utsågs   att 
jämte   vice   ordförande   justera   protokollet. 

17-§2132  Godkännande   av   dagordningen  Dagordningen   godkändes   av   mötet 

17-§2133  Föregående   mötesprotokoll  Protokollet   är   klart   men   ej   justerat   och   bordlägges 
därmed   till   nästa   möte.   Dock   föredrogs   Tinas 
anteckningar   från   föregående   möte.  

17-§2134  Pågående   ärenden 
Hyra   av   lokal 
 
 
 
Kontakter   med   BMW-Klubben 
 
Kontakt   med   FMCK   om   gruskurs 

 
Förrådet   är   tömt   och   uppsagt.   Flytt   av   inventarier 
till   lokalen   som   delas   med   Joyriders   är   klart. 
Avvaktar   �er   nycklar   till   SMC   Halland. 
 
Denna   punkt   tas   upp   under   Knix   nedan   §2139.  
 
Tina   får   driva   denna   fråga   då   Sven   Hansson   inte 
fått   tag   på   den   ansvarige   hos   FMCK   då   denna 
person   verkar   be�nna   sig   utomlands. 

17-§2135  Rapporter 
a.)   Ekonomi 
               1.   Saldo 
               2   .Ekonomisk   rapport 
 
 
b.)   MCT 
 
 
 
 
 
 

 
Saldot   har   ökat   ca   30.000   under   verksamhetsåret 
trots   god   verksamhet   med   många 
torsdags/lördags-körningar   och   avrostning.  
 
 
b.   Mathias   redogjorde   för   instruktörskursen   han  
varit   på.   Finns   en   ny   “Patrik”   som   heter   “Niklas” 
och   som   är   den   nya   kursansvarige   hos   SMC   riks. 
Han   verkar   vara   en   bra   och   sympatisk   person. 
Kursen   hade   ett   mycket   bra   upplägg   och 
Mathias   väntar   på   elektronisk   information   från 
kursen   för   att   vidarebefordra   denna   informationen 
till   styrelsen.  

 



 

 
 
 
 
c.)   Vägspanare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.)   Torsdagsgruppen 

Sven   Bång   låter   meddela   att   han   vill   att   styrelsen 
planerar   för   nästa   års   verksamhet   med   Knix, 
Avrostning   samt   torsdags/lördags-körningar. 
 
c.   Lars-Olof   redogjorde   från   senaste   mötet   som 
varit   i   Falkenberg   i   maj.   Mycket   diskussioner 
kring   cykelbanor   men   även   en   hel   del 
diskussioner   kring   rondeller   och   dess 
utsmyckningar.   Styrelsen   diskuterade   även   att 
den   nya   rondellen   vid   norra   infarten   till   Halmstad 
är   otroligt   hal.   Mer   diskussion   kring   hur   vi 
informerar   klubbarna   och   alla   våra   medlemmar   i 
länet   om   möjligheten   att   rapportera   in   status 
kring   våra   vägar   i   SMCs   app.  
 
d.   Planeringen   inför   nästa   år   är   redan   i   full   gång.  

17-§2136  Årsmötet  Årsmöte   kommer   att   hållas   sen   21:e   oktober   kl 
14.00   på   Lizzies   café   i   Holm 
Kallelsen   kommer   i   MC-folket   #7 
 
Styrelsen   rekommenderar   årsmötet   att   välja   ett 
förlängt   verksamhetsår.   Detta   då   det   ger   minst 
arbete,   annars   nytt   årsmöte   nära   inpå   igen. 
Stadgarna   är   ok   numera   anser   styrelsen   och 
kommer   redovisa   dessa   för   årsmötet   att   ta 
beslut   kring. 
 
2.      Verksamhetsberättelsen   skall   skrivas   och   alla 
verksamhetsområden   skall   redogöra   för   det 
gångna   året,   texterna   skickas   till   ordförande   för 
sammanställning. 
En   ekonomisk   sammanställning   görs   av   Henrik.  
 
3.   En   verksamhetsplan   och   en   rambudget   skall 
tas   fram.   Henrik   bör   skapa   en   rambudget   för 
både   alternativet   med   ett   kort   verksamhetsår 
samt   ett   för   det   förlängda   verksamhetsåret. 
 
4.   Verksamhetsberättelse,   verksamhetsplan, 
rambudget   samt   ekonomisk   sammanställning 
skall   vara   revisorerna   tillhanda   senast   den   30:e 
september 

17-§2137  Skrivelser  Inget   att   rapportera. 

17-§2138  SMCs   årliga   konferenshelg   Bengt   &   Mathias   ämnar   åka   upp   till   WEB-   resp 
Styrelseteknik-mötena   vid   denna   konferenshelg. 
Styrelsen   beslutar   att   detta   är   ok   samt   att   även 
�er   som   vill   åka   får   göra   så   om   de   vill.   

17-§2139  KNIX-utbildningar   2018  Mathias   har   undersökt   möjligheten   till   samarbete 
med   både   SMC   Skåne   och   SMC   Väst   under 
2018.   Det   �nns   ett   intresse   för   detta   och   Mathias 
får   i   uppdrag   av   styrelsen   att   undersöka   detta 
närmare   hur   ett   samarbete   skulle   kunna 
utformas.   Mathias   önskar   hjälp   av   Henrik   att   ta 
fram   en   budget   för   denna   verksamhet   som 
måste   bli   klar   innan   årsmötet. 

 



 

17-§2140  Pedagogikutbildning   för   nyexade 
KNIX-instruktörer.   Ett   krav   för   att   få   jobba 
som   instruktör. 

Mathias   och   Sven   Bång   kollar   möjligheterna   till 
�er   kurstillfällen   med   Pelle   Randau   hos   SMC 
Skåne   då   han   har   rättigheter   att   examinera   nya 
instruktörer   efter   avslutade   kurser.  

17-§2141  SMC-Hallands   spalt   i   MC-Folket  En   spalt   till   #   7-17   är   inskickad 
Manusstopp   för   nr:   8-17   är   den   25:e   september. 
Lars   kollar   med   Sven   Bång   om   de   ska   skriva 
ihop   lite   information   ang   planerna   för   nästa 
verksamhetsår   (vårens   aktiviteter).  

17-§2142  Övriga   ärenden  Bengt   har   förmedlat   ut   informationsmaterial   ang 
SMC   till   körskolorna   i   Varberg   samt   till   vissa   i 
Falkenberg.   Detta   mottogs   bra   och   en   eventuell 
fortsättning   kan   bli   aktuell   att   utföra   i   Halmstad. 

17-§2143  Nästa   möte 
Fika   till   nästa   möte 

Årsmötet   på   Lizzies   Café   i   Holm   den   21/10.   Stig 
har   bokat   både   lokal   och   �ka. 

17-§2144  Mötets   avslutande  Mötesordförande   tackade   alla   mötesdeltagarna 
för   visat   intresse   och   förklarade   mötet   avslutat. 

Vid   protokollet          Justeras 
 
 
…………………………………………..          …………………………………….. 
Mötessekreterare          Mötets   ordförande  
Henrik   Johansson          Mathias   Palmquist 
 
 
 
 
…………………………………………..       ……………………………………..  
Justerare   1            Justerare   2 
Bengt   Larsson       Jörgen   Svensson 

 


