SMC-HALLAND
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2015-01-21, Tid: kl.18.30-21.00
Plats: FMCK, Tingsvägen 16, Varberg
§ 1855

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

§ 1856

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

§ 1857

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

§ 1858

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

§ 1859
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GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes av mötet.

§ 1860

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet från styrelsemötet 2014-12-04 föredrogs, godkändes och lades
därefter till handlingarna.

§ 1861

RAPPORTER
- Ekonomisk rapport
Henrik berättade att vi nu har ca. 217 Tkr. Preliminärt tillkommer ca. 86 Tkr i
länstian, men den förväntas minska beroende på de aktiviteter i SMC RIKS regi
som SMC Halland deltar i.
- MCT (Motorcykel i trafik) o

o
o

o
o

HLR(krävs för godkänd GI); Tina har en tilltänkt kontakt på
Civilförsvarsförbundet som kan hålla kursen i Halmstad, men Tina och kontakten
har ännu inte kunnat bestämma något konkret. Tina bestämmer datum och kallar
samtliga berörda.
Ledarskapsutbildning(krävs för godkänd GI); Tina var på den i Göteborg den 6:e
december.
Aktiverande utbildningsmetodik (krävs för godkänd GI); Tina, Magnus, Rami,
Boman och Marielle var på den i Helsingborg 10 januari. Tina uppdaterar MCT:s
utbildningsregistret för detta samt ledarskapsutbildningen.
Instruktörskonferens Jönköping 150321–22. Det är möjligt att anmäla sig till det
t.o.m 26:e januari.
”Från aspirant till instruktör”. Se KNIX nedan.

- Knix (Körning på Gokart-bana)
Tony var på mötet ”Från aspirant till instruktör”. En arbetsgrupp med
representanter från olika delar av Sverige träffades för att diskutera hur
framtidens GIA (Grundinstruktörsaspirant) ska tas fram. Tanken är att ta fram en
utbildningsväg som börjar med en grundutbildning till instruktör för att sen
fortsätta med specialisering inom olika genrer, som t.ex grus, storbanekurs
(BKK), KNIX. En annan tanke är att varje distrikt ska utse rekryteringsansvariga
för rekrytering av instruktörer. Patrik från SMC Riks samlar in idéerna för att
senare fatta beslut inom arbetsgruppen.
- Vägspanare
Stig har skrivit ett utkast till skrivelse till kommuner om samarbete som han
snart skickar ut till styrelsen för kommentarer.
- Klubbordförandekonferens december 2014
Magnus meddelade att det blev ett fiasko, p.g.a. dåligt gensvar och missförstånd
av någon klubb vad syftet var. Magnus ger det en chans till i december 2015,
och fungerar det inte bättre, lägger vi ner konferensen/samordningsinitiativet.
§ 1862

SKRIVELSER & MEJL
- Inga för närvarande.

§ 1863

MC-MÄSSA I HALMSTAD 27-29 MARS 2015.
Magnus blev kontaktad av mässansvarig Bo Viktor Nordin som undrade om
SMC Halland var intresserad av medverkan, med samma villkor som tidigare år.
Intresse för detta uttrycktes tydligt av styrelsen. Jan accepterade att vara
ansvarig för SMC:s monter. Kenneth och Lars sa att de kunde hjälpa till att

bygga montern. Mötesdeltagarna uppmanades att meddela Jan (efter detta
styrelsemöte) vilka som är intresserade att jobba i montern. Sedan kallar han
intresserade till ett planeringsmöte.
§ 1864

EKONOMISKA BESLUT
Rambudget för KNIX 2015
Styrelsen delegerar till KNIX-gruppen att, inom ramarna för budgeten på 65 Tkr
som årsmötet beslutade, genomföra uppdraget.

§ 1865

AVROSTNING I SAMARBETE MED TOK
Lars, Lars-Olov och Jörgen ställer upp som representanter från SMC Halland
och kan samordna med banansvariga på Falkenbergsbanan. Detta under
förutsättning att TOK står för alla kostnader och att datumen som angavs i förra
protokollet passar.

§ 1866

FUNKTIONSSPECIFIKA MEJLADRESSER
Kjell-Ove utses av styrelsen som ansvarig för att ta fram funktionsspecifika
mejladresser.

§ 1867

SMC-HALLANDS MEDLEMSKLUBBAR
Magnus har fått en uppdaterad lista av SMC Riks. Magnus ska kolla en gång till
om Deep Freezers i Hyltebruk fortfarande finns till.

§ 1868

KVÄLLSKÖRNINGAR I SAMARBETE MED MEDLEMSKLUBBARNA?
Lars och Hans ska snart träffas och planera arbetet. En tanke är att göra
körningar fram till midsommar. Om kostnader skulle uppstå i samband med
kvällskörningarna är Arbetsgruppen öppna för en diskussion om detta.

§ 1869

NY LAPTOP/SURFPLATTA/EXTERN HÅRDDISK TILL SMC HALLAND
Thomas funderar på behovet och återkommer.

§ 1870

SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET
Magnus samlar ihop information om HLR-kurs, KNIX, MC-mässan, samarbete
med klubbarna om kvällskörningar. Nästa deadline är 26/1 som gäller utgivning
v.13.

§ 1871

ÖVRIGA FRÅGOR
- Hoj-X; 13:e mars; detta diskuterar vi och fattar beslut på nästa styrelsemöte
- Foton på Tina Persson, Nils Larsson och Krister Svensson för publicering på
hemsidan.

§ 1872

NÄSTA MÖTE
Nästa möte äger rum måndagen den 16/2 kl. 18.30 hos ÅF (det är skyltat) på
Slottsmöllan (nära Gokart-hallen), Halmstad.

§ 1873

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

VID PROTOKOLLET

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

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

Tony Aspqvist

Henrik Johansson

