SMC-HALLAND
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2014-03-18, Tid: kl.18.30
Plats: AES, Halmstad
§ 1719

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

§ 1720

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

§ 1721

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA
MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Tony Aspqvist (f.d.Rundqvist) och Henrik Johansson.

§ 1722

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

§ 1723
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GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.

Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet.
§ 1724

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Ordförande frågade om alla hade läst protokollet från styrelsemötet 2014-01-08
och om någon hade någon fråga om det, vilket ingen hade.

§ 1725

RAPPORTER
- Ekonomisk rapport
Henrik berättade att vi har ca. 165 000 kr på kontot i nuläget. Han berättade
också att det som finns kvar av distriktstian (10% av medlemsavgifter i Halland)
vid denna tidpunkt, är 78 486 kr, vilket kommer att minska med de kostnader för
SMC Riks aktiviteter som SMC Halland deltar i under verksamhetsåret.
- Försäkringar
Henrik ska ta reda på villkoren för den centrala försäkringen som vi har via
SMC Riks.
- MCT (Motorcykel i trafik)
Kenneth har svårt att hinna med MCT-aktiviteterna. Han kommer att
avrapportera på nästa styrelsemöte om det instruktörsmöte som kommer att
hållas snart. Kenneth kommer att kvarstå som MCT-ansvarig fram till dess, för
att därefter lämna det uppdraget. Tina visar intresse för uppdraget och ska
fundera på det tills nästa möte.
- Knix (Körning på Gokart-bana)
Tony hade inget att rapportera om vad det gäller Knix.
- Vägspanare
Avgående vägspanaren Lars-Rune kommer ha ett möte med nya vägspanaren
Stig inom kort för överlämning. Magnus har fått en del mejl om
vägspanaraktiviteter och kommer vidarebefordra det till Stig.
- Ordförandemötet i Borlänge 8:e mars
Magnus åkte dit och de tittade bl.a på SMC Riks nya lokaler. De pratade om:
- avrostningar tillsammans med mc-klubbar,
- gruskurser är på frammarsch, gemensam skrift om att hålla grus- och
bankurser.
- Deltagande på Elmia-mässan 2014.
- En holländsk mc-utbildning anses ha vetenskapligt bevisad effekt på
trafiksäkerheten. SMC har ansökt om pengar hos Trafikverket om att
utveckla detta utbildningskonceptet i Sverige.
- Det diskuterades om att SMC Riks ska gå bort från det brutna
räkenskapsåret. Men det kommer förmodligen kräva flera årsmöten innan
man kan få igenom det. Styrelsen för SMC Riks har fått i uppdrag att jobba
vidare med frågan.
- Informationen till distrikten kommer ibland inte fram, önskemål/krav från
SMC Riks att ha fasta email-adresser till vissa funktioner i de lokala
styrelserna.
- Centralt instruktörsmöte i Jönköping ska hållas i mars 2015 och vi ska
budgetera för att skicka dit de av våra instruktörer som vill.

-

Nästa ordförandemöte innan årsmötet ska hållas 5:e september 2014 i
Storforsen. Årsmötet är således 6:e september.

- Bussresa till MC-mässan i Göteborg
Hans berättade att 38 personer åkte med vilket var positivt, med tanke på det
korta varsel det var inför resan. Det var inte bara SMC-medlemmar som åkte
med. Förmodligen fick vi en del goodwill på köpet. Kanske ska vi fundera på
liknande upplägg i framtiden, t.ex. till MC-mässan i Stockholm 2015.
§ 1726

SKRIVELSER
-SMC Riks skrivelse
I en skrivelse från Patrik på SMC Riks skriver han att han tycker att SMC lokalt
ska marknadsföra och informera om SMC på körskolor.
-GI utbildning
SMC Skåne kommer att hålla utbildning i Ljungbyhed i slutet av april dit våra
aspiranter är välkomna. Men innan de åker på det måste de stämma av med
MCT-ansvarig.
-Bil- och mc-mässa på Elmia
Det har kommit en inbjudan från SMC att vara med som funktionär för SMC
(för hela Sverige) i montern. Om man är intresserad ska man meddela Magnus
detta så att han kan vidarebefordra kontakten till SMC.
-MOSK-möte
Lars Samuelsson från Försvarets Automobilklubb, FAK, har skickat en kallelse
till möte 31 mars 2014 kl.18.30 på Soldathemmet på LV6. i Halmstad. Magnus
ska kolla om han kan gå. Om inte han kan gå meddelar han Tina, så att hon kan
se om hon kan gå istället.

§ 1727

EKONOMISKA BESLUT
Förslag på KNIX-budget för 2014 är utgifter på ca. 32 000 kr och inkomster på
18 000 kr. Det finansiella resultatet skulle då bli en förlust på ca. 14 000 kr.
Styrelsen godkände budgeten.

§ 1728

KOMMANDE MÖTEN
- Förslag på mötesplatser.
Tina föreslog FMCK och VMCK i Varberg. Thomas förslog på Getinge
Sterilization i Getinge. Fler förslag är välkomna.
- Hur ska vi ordna justering/signering av protokoll
Om det inte kan lösas på andra sätt kommer det skickas ut per post för signering.
Thomas kollar om man kan signera elektroniskt i Adobe Reader.

§ 1729

SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET
Magnus har inte hunnit kolla när det är deadline. Tony ska kolla detta istället för
att se om de kan få med information om KNIX-körningarna.

§ 1730

ÖVRIGA FRÅGOR

Uppdatering på hemsidan behöver göras och Magnus ber web-ansvarig att göra
detta.
§ 1731

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir onsdagen 2014-04-16 kl.18.30 på FMCK, Tingsgatan 16,
Varberg (bakom Ärlebo Bil). Tina ansvarar för fikan.

§ 1732

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

VID PROTOKOLLET
…………………………………………………………………
Sekreterare
Thomas Gustafsson
JUSTERAS

………………………………………………………………………………

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

Tony Aspqvist
………………………………………………………………………………

Henrik Johansson

