SMC-HALLAND
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte
Datum: 2015-09-01, Tid: kl.18.30-21.00
Plats: Laholms stadshotell
§ 1904

MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Tony Aspqvist valdes till mötets ordförande. Han hälsade alla
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1905

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

§ 1906

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

§ 1907

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

§ 1908
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Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant/Klubbrepr. Humpe MCK
Suppleant
Klubbrepr.Knäreds MC
Klubbrepr. Floalt/ Valberedning
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Kjell-Ove
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Johansson
Svensson

Revisor
Revisorsuppleant

N
AF

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.
Dagordningen hade skickats ut inför mötet. Den godkändes av mötet.

§ 1909

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Mötesordförande frågade om alla hade läst protokollet från styrelsemötet 201504-15 (mötet 150609 inställt) och om någon hade någon fråga om det, vilket
ingen hade varpå protokollet lades till handlingarna.

§ 1910

RAPPORTER
- Ekonomisk rapport
Henrik berättade att vi nu har ca. 229 Tkr och lämnade ut en preliminär
ekonomisk rapport för räkenskapsåret.
- MCT (Motorcykel i trafik) Tina (ej närvarande) hade inte meddelat något inför styrelsemötet.
- Knix (Körning på Gokart-bana)
Tony berättade att han inte tänker fortsätta som KNIX-ansvarig.
Henrik berättade att det var 27, 15 respektive 14 deltagare vid de tre
körningarna.
- Vägspanare
Stig (ej närvarande) hade meddelat inför styrelsemötet att han hade varit på ett
möte med Falkenbergs kommun och bl.a diskuterat problemet med lösgrus på
vägarna.
- Torsdagskörningarna. Gemensam fest med Hallands-klubbarna? VMCK har
undrat om det blir fortsättning, fest till hösten, utvärdering mm. Lars berättade
att det har varit dålig uppslutning på torsdagskörningarna. Vid en körning var
det uppåt 20 deltagare men annars har det mest varit en handfull deltagare. Det
kommer att kallas till ett utvärderingsmöte. Lars kan tänka sig att fortsätta nästa
år om han får med några andra också på det. Om det blir bättre uppslutning då
kan det kanske bli aktuellt med en fest då.
- Avrapportering av TOK:s avrostning i samarbete med SMC
Lars berättade att det var dålig uppslutning från TOK:s medlemmar, förmodligen
pga att TOK hade marknadsfört det dåligt på sin hemsida.

§ 1911

SKRIVELSER & MEJL
Inga för närvarande

§ 1912

ÄNDRING AV STADGARNA
- Kjell-Ove presenterade ett förslag till stadgeändringar. Det ska diskuteras på
ordförandemötet.

§ 1913

DISTRIKTETS ÅRSMÖTE
- Datum.
Lizzies café är bokat till den 24 oktober 2015 kl.14:00 för 25 pers.
- Verksamhetsberättelse; vem gör vad och när? Var och en skriver om sitt
ansvarsområde (Tony, Tina, Stig, Kjell-Ove, Lars, Kenneth (om mässan)) och
skickar det till Magnus senast 1 oktober, som sen sammanställer den.

- Dagordning till årsmötet
Behandling av stadgeändringar ska läggas till till dagordningsmall för udda år.
- Valberedningen har ordet
Ordförande Magnus avgår pga flytt till Kalmar, vilket leder till fyllnadsval.
Kennet och Jan vill inte fortsätta en period till. Förslag på nya
styrelsemedlemmar mottages gärna.
§ 1914

ORFÖRANDEMÖTE OCH RIKSORGANISATIONENS ÅRSMÖTE 4-5/9
- Kjell-Ove åker för SMC Halland räkning.

§ 1915

EKONOMISKA BESLUT
- Inga för närvarande

§ 1916

SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET
- Kallelse till årsmötet kommer att publiceras i MC-folket vecka 39 och finns på
vår hemsida.

§ 1917

ÖVRIGA FRÅGOR
- Förslag från Kennet Lysell: ” För att locka medlemmar till styrelsen och
instruktörer till föreningen så är mitt förslag att SMC Halland bjuder in sina
aktiva styrelsemedlemmar och instruktörer på en internutbildning på en
motorbana. Jag har Falkenberg alt Kinnekulle som förslag.” ” Hyra Kinnekulle
kostar 30000:- ev ambulans kostar ca 15000:-.”. Förslaget diskuterades en stund
men inga beslut togs. Styrelsen får fundera på det till nästa ordinarie
styrelsemöte.

§ 1918

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir årsmötet 24 oktober kl.14.00 på Lizzies café.

§ 1919

MÖTETS AVSLUTANDE
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

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

Mötets ordförande
Tony Aspqvist
……………………………………………………………………………………………………………………….

Jörgen Svensson

Henrik Johansson

