SMC-HALLAND
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00
Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad
§ 1522

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 1523

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA
MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Jörgen Svensson och Kjell-Ove Johansson.

§ 1524

NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder;
YR=Yttranderätt
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GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet.

§ 1526

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Magnus frågade om alla hade läst igenom mötesprotokoll från mötet som hölls
2012-06-14 och om någon hade några frågor. Ingen hade några frågor.

§ 1527

EKONOMISK RAPPORT
Kassör Kjell-Ove meddelade att räkenskapsåret är avslutat och den ekonomiska
rapporten är klar. Kjell-Ove mejlar efter mötet ut den till styrelsen,
valberedning, och revisorer tillsammans med budgeten för 2011-2012. Vi har i
dagsläget 177000 kr på bankkontot och 5000 kr i kontanter.

§ 1528

RAPPORTER
-Tidskriftsförsäljning;
Jan Vestergren rapporterade att trots annonsering i MC-folket har ingen hört av
sig. Jan har nu slängt en hel del årgångar.
-Vägspanare;
Lars-Rune meddelade att det inte har varit något nytt möte. Han har mejlat
Stefan Sjögren, Trafikverket och frågat efter namn på kontaktpersoner i Norra
Halland, men har ej fått svar än.
-Ordförandemöte;
Magnus kunde inte åka på ordförandemöte och ingen kunde åka istället.
-Riksårsmöte; Mötet hölls 1:a september utanför Lysekil i Bohuslän. Kaj
Adolfsson och Eva Johansson var där men Magnus har inte hunnit höra med
dem om mötets innehåll.
Generellt beslut: Styrelsen beslutade att två personer ska utses till att åka på
dessa möten framöver.

§ 1529

SKRIVELSER
Magnus fick mejl från NTF som hade vidarebefordrat en fråga från Biltema att
när de har marknadsföringsjippon i varuhuset ha med representanter från tex
SMC. Det skulle kanske kunna vara ett bra tillfälle att marknadsföra SMC
Hallands aktiviteter.
NTF har även frågat om vi vill sälja lotter i Trafiklotteriet. Styrelsen beslutade
att inte göra detta.

§ 1530

EKONOMISKA BESLUT
Tony beställde västar till Knix innan han hade fått klartecken från styrelsen. I
tidigare styrelseprotokoll finns ett godkännande på en kostnad av 4500 kr.
Slutsumman landade på det dubbla. Vid större avvikelser från punktkostnader i
budgeten ska Styrelsen informeras för att de ska kunna besluta om avvikelsen
ska godkännas eller ej. Gången har i detta fallet inte varit korrekt, men köpet var
motiverat. Styrelsen enades om att det var rätt att betala denna kostnaden.

§ 1531

MCT (=Motorcykel i trafik)
- Fortbildning av instruktörer; pågår ständigt som aspiranter på knix-kurser.

-

-

-

§ 1532

Halvårsinstruktörsmöte. Vid mötet gjordes en utvärdering. Men det saknas
protokoll från mötet. Linda var sekreterare och hon ombes att skicka
protokollet till Magnus.
Ledarskapsutbildning ska under en dag hållas i Göteborg respektive Väsby.
Linda och Tony är upptagna när det är i Göteborg men de skulle kunna åka
när det är i Väsby. Då ska Tony även gå på Knixmötet som hålls samtidigt
(1-2 december).
Tony och Linda undrar om det är OK att flyga till utbildningen i Väsby.
Normalt betalas resekostnader för bil upp till 50 mil av SMC Riks.
Ambitionen är att Tony och Linda ska försöka att hålla nere kostnaderna.
SMC Halland är angelägna om att de åker på denna utbildning för att bli
färdiga instruktörer. Styrelsen beslutade att vi denna gång eventuellt ska
betala när Tony och Linda har återkommit om de är bokade på utbildningen
och reskostnader för olika alternativ (flyg från tex Halmstad, Ängelholm).
Generellt beslut: Styrelsen beslutade att efter styrelsebeslut (även via
mejlomröstning) kan vi i undantagsfall betala resor med flyg.
Instruktörerna från Knix-kurserna efterfrågar den lämnade individuella
feedback som har inkommit från deltagarna.
Vi måste ha en individuell utbildningsplan för varje aspirant, som omfattar
även Knix och Vårlyftet. Kennet får ansvara för att detta tas fram.

MCT – Knix
Tony hade följande frågor om Knix:
1. ”Vill vi fortsätta med knixen?” Ja, det är målsättningen.
2. ”Vilket krav har vi på ekonomin? Milersättning och mat? Deltagaravgift?”
”Som jag ser det så tror jag att det antingen blir lika många deltagare per gång
som vi har haft i år, dvs 20-25st. Eller som kommer de som var på kursen i våras
och höstas tillbaka samt några nya vilket i så fall borde vara 40-45 deltagare.
Totalt så har 60-70 olika personer besökt vår kurs. Jag tror att intresset är
större på våren eftersom man då vill "komma igång".
Om det kommer få deltagare så är det kanske rätt att använda "tian" för att
täcka kostnaderna, då pengarna kommer till nytta för våra medlemmar.”
Långsiktigt måste målsättningen vara att KNIX-kurserna bär sin egen kostnad. I
vilken form detta ska ske får fortsätta att diskuteras.
3. ”Vilket underlag vill ni ha av mig, för att kunna fatta ett beslut?” Vi behöver
en budget inför nästa år och deltagarstatistik (fördelat per Knix-tillfälle),.
4. ”Hur många knixar ska vi ha? Som nu, tre på våren och tre på hösten?” Vet
ej, Knix-gruppen får ge ett förslag.
5. ”Fortbildning. Hur mycket tid och pengar ska vi lägga på att utbilda våra
instruktörer? Antal funktionärsdagar på Klippan? Deltagande på väst och
Skånes dagar? Ska våra instruktörer ha möjlighet att vara med på deras
teoretiska dagar också. Antal egna teoretiska dagar?” Knix-gruppen får ge ett
förslag.
6. ”Bidrag till BKK i fortbildningssyfte? Tex att instruktörer får ett bidra på
500kr per år om de åker som deltagare på en BKK. Eller kan vi samarbeta med
tex Skåne och få fylla ut tomma platser?” Styrelsen anser att vi gärna kan

försöka få fylla ut tomma platser.
7. ”Aspiranter. Hur ska vi få in nya aspiranter? Vilket behövs då vi är på gräns
till för få instruktörer för att bedriva vår kursverksamhet.” På Knix-kurserna har
deltagare framfört önskemål om att bli aspiranter. Vi kan också fråga i vår
bekantskapskrets och vid vårlyftet.
8. ”Hur kan vi få fler medlemmar från våra klubbar att komma på kurs?” T.ex
dela ut rabbatkupongor vid olika evenemang. Rabattkupongerna skulle kunna ge
rabatt på Knix-avgiften. SMC Halland skulle kunna skänka priser vid mc-rallyn i
form av rabattkuponger. Knix-gruppen ansvarar för att ta fram rabattkuponger.
§ 1533

KANSLIET
Styrelsen diskuterade öppettider och huruvida vi ska behålla kansliet eller ej. Att
vi skulle få hyra vid Bygdegården i Slättåkra var inte den ansvarige där
intresserad av.
Styrelsen beslutade om att endast behålla prenumerationerna för Bike, Allt om
MC och MC-folket. Styrelsen beslutade att inte ta betalt för kakor, läsk och
lättöl. Styrelsen bordlägger lokalfrågan tills den nya styrelsen är på plats. På
årsmötet ska vi informera om planerna för att sänka kostnaderna för kansliet.

§ 1534

ÅRSMÖTE
- Dagordning; TG mejlar dagordningar för årsmöten och stadgan till Magnus.
- Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk rapport; alla som har något
ansvarsområde får i uppdrag att sammanfatta verksamhetsåret för sina områden.
Magnus sammanställer och skickar ut för granskning till styrelsen innan TG
sedan kopierar i 30 exemplar.
- Valberedningen har ordet; Anders K och Kjell-Ove avgår. Förslaget som
ersättare för Kjell-Ove är Henrik, och för Anders är det Tony.

§ 1535

KONFERENSHELG 17-18 NOVEMBER
De i styrelsen som vill och kan, får åka på detta.

§ 1536

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 1537

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir årsmötet, lördagen den 6 oktober klockan 14.00, på Lizzies café
i Holm. Konstituerande möte hålls omedelbart efter årsmötet. Då signerar vi
direkt den nya styrelsen (förslag utskrivet på förhand).

§ 1538

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

…………………………………………………………………
Sekreterare
Thomas Gustafsson

JUSTERAS

………………………………………………………………………………

Ordförande
Magnus Carlsson
……………………………………………………………………………….

Kjell-Ove Johansson
………………………………………………………………………………

Jörgen Svensson

