Styrelsemöte SMC Halland 2015-11-26
Plats: AES, Halmstad
Tid: 18.30

Kallade ledamöter
Stig Berndtsson
Tony Aspqvist
Thomas Gustafsson
Tina Persson
Henrik Johansson
Sven Bång
Bengt Larsson

NR
EAF
AF
NR
NR
NR
NR

Kallade suppleanter
Johan Adlers
Peter Jönsson
Lars-Olof Nilsson

AF
N
NR

Kallade klubbrepresentanter
Jörgen Svensson
Lars Johansson
Sven Hansson

NR
NR
EAF

N= närvarande
R= rösträtt
AF= anmält förhinder
EAF= ej anmält förhinder
YR= yttranderätt

Föredragningslista

Förslag till beslut eller annan åtgärd

§1962

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes

§1964

Föregående mötesprotokoll

§1965

Bordlagda ärenden sedan föregående
styrelsemöte

§1961

§1963

Mötets öppnande

Utse justerare till protokollet

a.) Kvällsträffar
b.) Klubbrepresentant i SMC Hallands
styrelse
c.) Kurshelg
d.) Skrivelser

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare
välkomna och förklarade mötet öppnat.
Sven Bång och Bengt Larsson utsågs att jämte
ordförande justera protokollet.
Då föregående mötesprotokoll ännu ej är
färdigjusterat bordlades detta till nästa möte.

a.) Kvällsträffar och torsdagskörningar
likställs ekonomiskt och
utförandemässigt.
b.) Inga fler klubbrepresentanter.
c.) Kurshelgen har redan hållits så frågan
behandlades inte då ingen från SMC
Halland varit närvarande.
d.) Inga inkomna skrivelser

§1966

§1967

Rapporter
a.) Ekonomi
Saldon
Ekonomirapport
b.) MCT

a.)

Kassarapport avlades

c.) KNIX

c.)
Mötet förnyar beslutet om att de
instruktörer/ aspiranter som aktivt deltar i tre
KNIX-rallyn kan utöver vanlig ersättning
kvittera ut en kursdag på annan genomförd
SMC aktivitet t.ex. storbana eller gruskurs.

d.) Vägspanare

d.)
Stig har avsagt sig uppdraget, men
behåller kontakten med de kontakter han
arbetat med tills ny efterträdare ersatts.
Lars-olof intresserad av att bli ny trafikspanare.
Han tar kontakt med Lars-rune om han också
är intresserad. Det behövs två spanare i länet.

e.) Torsdagskörning

e.)
Det kom lite folk till torsdagskörningarna
men de som kom var mycket nöjda.
Arbetsgruppen vill fortsätta med samma
koncept under våren men vill prova med längre
körningar på lördagarna under hösten.
Gruppen önskar genomföra körning till det
klassiska årsracet på Sviestad, Linköping med
övernattning, Lars tar fram uppgifter.

f.) MOSK

f.)

Kjell-ove rapporterade från MOSK mötet

g.) SMC Riks årsmöte

g.)

Kjell-ove representerade Halland

b.)
Tina har fått inbjudan från grusgruppen,
SMC Stockholm/ Uppsala. De kör en gruskurs
22-24 april och vill redan nu ha in
intresseanmälan. Mötet beslutade att Tina
vidarebefordrar inbjudan till våra instruktörer
och aspiranter. Sven Bång och Bengt anmälde
sig som nya aspiranter. Tina kollar om vi
behöver köra egen första hjälpen-kurs eller om
vi kan köra ihop med någon SMC läns-granne.
Samt påminner de som behöver gå någon av
de tvingande grundkurserna.
Intresseanmälan från Mattias Palmqvist har
kommit, Stig tar kontakt med honom.

Förslag om tillsättande av kommittéer
a.) KNIX
b.) Torsdagskörning

a.) Mötet beslöt att tillsätta en KNIX
kommitté med Rami Farajallah som
sammankallande.
b.) Mötet beslöt att tillsätta en kommitté
bestående av Lars Johansson, Sven
Bång och Bengt Larsson för
torsdagskörningarna. Mötet beslöt att
medlemmarna ingående i kommittén
har rätt till ersättning för arbetsmöten.
Detta gäller ej utsedda kontaktpersoner
från klubbarna där klubben istället
erhåller 1000kr/anordnad träff.
Kommittén får möjlighet att köpa fika
eller annan uppkommen kostnad till
max 1000kr per sammankomst mot
uppvisande av kvitto.

§1968

Förslag om införande av ny punkt i
dagordningen med rubriken ”Pågående
ärenden”

Mötet tyckte detta var en god ide och inför den
nya punkten från och med nästa möte.

§1970

SMC-Hallands spalt i MC-folket

§1971

Övriga ärenden

Stopp-datum är 14 december. Det fanns flera
önskemål, alla som vill skriver till Stig som
sammanställer och får iväg det till tidningen.

§1972

Nästa möte
a.) fika till nästa möte.

§1969

§1973

Inkomna skrivelser

Mötets avslutande

Inga skrivelser har inkommit. Stig informerar att
han kommer att skicka en kallelse en vecka före
nästa styrelsemöte och att han då bilägger allt
som inkommit. Alla uppmanas att läsa igenom
allt innan mötet för att spara tid.

Kjell-ove påminner om att inget publiceras på
vår hemsida innan det har blivit godkänt av
behörig person.
Nya länsstadgar kommer från Riks under våren,
Stig har synpunkter och kommer att kontakta
Stig Björk (som håller i arbetet) angående detta.
Fråga om SMC Halland skall arrangera buss till
MC-mässan i Göteborg 2016 diskuterades. Lars
tar fram kostnadsförlag till nästa möte.
14 januari kl 18.30 FMCK Varberg,
Tingsgatan 16. Tina fixar fika.

Ordförande tackade för visat intresse och
avslutade mötet

Vid protokollet
..................................................
Vice sekreterare
Tina Persson
Justeras

..................................................
Mötets ordförande
Stig Berndtsson
......................................................................................
Bengt Larsson
Sven Bång

