SMC-HALLAND
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2014-04-16, Tid: kl.18.30-21.00
Plats: VMCK, Susvindsvägen, Varberg
§ 1733

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

§ 1734

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

§ 1735

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA
MÖTETS PROTOKOLL.
Till justeringsmän valdes Stig Berndtsson och Tina Persson.

§ 1736

NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD.
N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder;
YR=Yttranderätt
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§ 1737

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

§ 1738

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Ordförande frågade om alla hade läst protokollet från styrelsemötet 2014-03-18
och om någon hade någon fråga om det, vilket ingen hade.

§ 1739

RAPPORTER
- Ekonomisk rapport
Henrik berättade att vi har ca. 168 000 kr på kontot i nuläget, efter hyresutgifter
och inkomster från anmälningsavgifter för KNIX. Han berättade också att det
som finns kvar av distriktstian (10% av medlemsavgifter i Halland) vid denna
tidpunkt, är (fortfarande) 78 486 kr, vilket kommer att minska med de kostnader
för SMC Riks aktiviteter som SMC Halland deltar i under verksamhetsåret.
- Försäkringar
Henrik har försökt ta reda på villkoren för den centrala försäkringen som vi har
via SMC Riks, och har blivit hänvisad till de allmänna villkoren på ca.80 sidor,
men han har inte hunnit läsa igenom allt. Stig Björk på SMC Riks säger att
denna försäkring ska räcka för vår verksamhet, dvs inklusive KNIXverksamheten.
- MCT (Motorcykel i trafik) - Instruktörmötet 2014-04-12
Det var 11 deltagare på mötet i AES lokaler. KNIX-verksamheten diskuterades
liksom en gruskurs (testkurs) i SMC Skånes regi söndagen 15:e juni. De
diskuterade aktiviteter 2015 som tex gruskurs, avrostning och KNIX. Pengar och
idéer är det inte brist på, men det är brist på folk.
Mötet diskuterade även utbildningsbehovet, HLR-kurs, centrala utbildningar i
pedagogik och ledarskap, och eventuellt ny MCT-ansvarig då Kenneth samtidigt
avgick vid mötet (se nedanstående punkt OMKONSTITÚERING).
- Knix (Körning på Gokart-bana)
Hyreskontraktet för banan är klart och hyran ska snart betalas. Innan KNIXkörningarna börjar (11 maj) ska det hållas en instruktörsdag 27 april.
- 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 när han har tagit
över.
- MOSK-mötet (MotorOrganisationernas SamarbetsKommitté) 2014-03-31
Deltagande organisationer avrapporterade sina verksamheter. NTF Halland är
under avveckling och NTF Väst utvidgar därför sitt trafiksäkerhetsarbete till att
även omfatta Hallands län fr.o.m 2014-05-05.
FAK kallar till nytt möte i höst.

§ 1740

SKRIVELSER
-Skrivelse från Besikta
Besikta Halmstad har bjudit in SMC Halland att presentera sin verksamhet vid
den lördagsöppna mc-besiktningen 26/4.
-SMC Riks skrivelse
I en skrivelse från Patrik på SMC Riks skriver han att HLR-utbildningar (hjärtlung-räddning) är färdigförhandlade med Civilförsvarsförbundet.

§ 1741

EKONOMISKA BESLUT
Inga ekonomiska beslut fattades.

§ 1742

OMKONSTITUERING
Kenneth Lysell avgår som MCT-ansvarig och Tina Persson tillträder som MCTansvarig.

§ 1743

VERKSAMHETSINRIKTNING
- Vilka målsättningar har vi inom SMC-Halland?
En av målsättningarna är att främja trafiksäkerheten för så många mc-förare i
Halland som möjligt.
- Hur ska vi nå dessa mål? Hur ska det konkretiseras?
Thomas redogjorde för Lars J konkreta förslag på samarrangemang med lokala
klubbar i form av kvällskörningar, för att öka den sociala samvaron och för att
göra SMC Halland synligare. Styrelsen kommer att återkomma till denna
diskussionspunkt.

§ 1744

SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET
Magnus ska kolla när vi behöver publicera kallelsen till årsmötet. Årsmötet ska
enligt stadgarna äga rum någon gång mellan 1 augusti och 15 november.

§ 1745

ÖVRIGA FRÅGOR
Vid nästa möte går vi igenom hur vi ska signera elektroniskt.

§ 1746

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir tisdagen 2014-05-27 kl.18.30. Se separat kallelse inför mötet för
information om mötesplatsen.

§ 1747

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