SMC-HALLAND
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2013-06-12, Tid: kl.18.30
Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad
§ 1622

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

§ 1623

VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET.
Till protokollförare valdes Thomas Gustafsson.

§ 1624

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA
MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Henrik Johansson och Tony Rundqvist.

§ 1625

NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder;
YR=Yttranderätt
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§ 1626

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet.

§ 1627

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Magnus frågade om alla hade läst igenom mötesprotokollet från föregående
styrelsemöte som hölls 2013-03-20 och om någon hade några frågor. Ingen hade
några frågor eller något att erinra varpå protokollet lades till handlingarna.
§ 1628

RAPPORTER
-Ekonomisk rapport;
Henrik Johansson rapporterade om kassan samt senaste transaktionerna. Vi har
fått in länstian. Saldo 12 juni är ca.194.000 kr.
-MCT (Motorcykel i trafik);
- Fortbildning av instruktörer:
Mischa Johansson är nyutbildad grundinstruktör och
grusinstruktör. MCT-ansvarig Kenneth vill skicka två personer till
grundutbildningen som Riks håller i. Riks har bestämt att distrikten
ska ta en större del av kostnaden än tidigare. MCT-ansvarig får
skicka vem han vill men styrelsen vill få ta del av en ordentlig
utvärdering av kursen efteråt för att kunna bedöma den framtida
nyttan av den.
-Knix (Körning på Gokart-bana);
Henrik har nu fått ett skriftligt kontrakt med Klippans gokartbana.
Vi har hittills hållit tre st kurser och en funktionärsdag. Lika
många tillfällen återstår. Resultatet hittills är -10.508 kr vilket är
enligt budget. Återstående datum för KNIX-kurser är 21 juli, 4
augusti, 18 augusti. Funktionärsdag är 7 juli. Besöksantalet är
ungefär som förra året. KNIX-ansvarig Tony ska marknadsföra
KNIX ytterligare genom att t.ex. lägga upp en film på vår hemsida
samt på forumet på www.sporthoj.com.
-Vägspanare;
- Vägspanaren Lars-Rune låter meddela att det finns en felbyggd
rondell i Kungsbacka, med en trafikfarlig rostig plåtkant runtom,
som inte följer ”VGU Vägars och gators utformning” som är
Trafikverkets (TRV) publikation 2012:179. Detta har Lars-Rune
och Maria Nordström (SMC Centralt) påtalat för Kungsbacka
kommun.
- Lars-Rune och Maria har även lämnat in en skrivelse till
Trafikverket angående ombyggnad av väg 940 mellan Rösan och
Forsbäck, med en begäran om att SMC ska få medverka vid
utformningen av vägen och att den ska följa publikation 2012:179.

§ 1629

SKRIVELSER
Inga skrivelser.

§ 1630

ANGÅENDE MILERSÄTTNING
(§1569 på det konstituerande mötet: ….Mötet beslutade att reseersättning utgår
enligt statliga normer med för närvarande 18,50 kronor milen för resa till och
från möten och körning för SMC-Hallands räkning. Detta är det normala men
avvikelser kan fattas av styrelsen. Det uppmanas till samåkning när det körs bil

under vinterhalvåret. Endast de på vald plats samt klubbrepresentanter erhåller
reseersättning. Vad avser valberedning och revisorer har den ersättning för en
person vardera till styrelsemöten. Reseersättning för all körning i samband med
kursverksamhet utgår också med 18,50 kronor milen. Detta är det normala men
avvikelser kan fattas av styrelsen. För instruktörsaspiranter utgår normalt
ersättning om 8,50 kronor milen men styrelsen kan fatta beslut om avvikelser
från detta. I övrigt beslutas från fall till fall….)
Styrelsen diskuterade milersättningen och kommer att utvärdera det efter KNIXverksamheten är avslutad.
§ 1631

MC-FOLKET
- Varför fanns Halland inte med under knixen i MC-folket?
Länsinformatör Tony har pratat med Babs (SMC Centralt) och hon skyllde på
den mänskliga faktorn.
- Hur ska vi gå vidare för att undvika att det händer igen?
För att undvika att det händer igen sa Magnus att i samband med att vi skickar
material till SMC-boken ska länsinformatör Tony se till att få bekräftelse på att
de har mottagit informationen som vi då skickar till dem.

§ 1632

EKONOMISKA BESLUT
Inga ekonomiska beslut.

§ 1633

KANSLIET
Magnus och Lars-Rune tog kontakt med representanter för Slättåkra bygdegård
respektive Holms bygdegård och bokade in att titta på lokalerna. De bjöd in
styrelsen via mejl.
Våra alternativ om vi vill ha en lokal är att stanna kvar på Rotorp eller flytta till
Holm eller Slättåkra. Utav dessa finns inget självklart alternativ. Frågan är också
om vilken verksamhet vi ska ha, t.ex kanslivaktsverksamhet eller bara för
styrelsemöten, och om vi behöver en lokal överhuvudtaget.
Styrelsen beslutade att vi ska säga upp lokalen och skaffa ett förråd för vårt
material. Uppsägningsdatum bestämmer vi när vi har en plan för avveckling av
lokalen. Styrelsen beslutar således att inte flytta till någon ny lokal. Tony lägger
ut på hemsidan en uppmaning till våra medlemmar att höra av sig till ordförande
om de har synpunkter på detta.
Till nästa styrelsemöte kommer vi skapa en avvecklingsplan samt fatta beslut
om uppsägningsdatum.

§ 1634

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§ 1635

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir 10:e juli 2013 klockan 18.30 till 21.00 och kommer endast
behandla frågan om avvecklingen av kansliet. Fika + kaffe fixas av Thomas.

§ 1636

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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…………………………………………………………………
Sekreterare
Thomas Gustafsson
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………………………………………………………………………………

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

Henrik Johansson
………………………………………………………………………………

Tony Rundqvist

