SMC HALLAND
Protokoll från styrelsemöte SMC Halland 2016-03-03
Plats. AES Seldonsvägen 8
Halmstad
Tid. 18.30
Kallade ledamöter
Stig Berndtsson
Tony Aspqvist
Thomas Gustavsson
Tina Persson
Henrik Johansson
Sven Bång
Bengt Larsson
Kallade Suppleanter
Johan Adlers
Peter Jönsson
Lars-Olof Nilsson
Kallade klubbrepresentanter
Jörgen Svensson
Lars-Olof Nilsson
Lars Johansson
Sven Hansson

§1987

Föredragningslista
Mötets öppnande

§1989

Fastställande av
föredragningslistan
Utse justerare till protokollet

§1990

Föregående mötesprotokoll

§1991

Pågående ärenden

§1992

Rapporter
a.) Ekonomi

§1988

b.) MCT - kurser instruktörer

N=närvarande, AF=Anmält Förhinder, EAF=Ej Anmält
Förhinder, R=Rösträtt
NR
NR
NR
NR fr.o.m. §1992
NR
NR
AF

NR
AF
AF

AF
AF
NR
NR
Förslag till beslut eller annan åtgärd
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och
förklarade mötet öppnat
Föredragningslistan fastställdes utan några ändringar.
Sven Bång och Henrik Johansson utsågs att jämte
ordförande justera protokollet
Protokollet föredrogs, godkändes med tillägg under §1979
och lades därefter till handlingarna.
Inga pågående ärenden. Uppdrag redovisas under
punkten rapporter.
Henrik redovisade att vi har ca.213 Tkr i saldot. Räkning
för underskottet från bussresan till MC-mässan i Göteborg
har inkommit och ska dras av från saldot
Tina sa att hon inte verkar komma åt information om
tillgängliga kurser på SMC Riks hemsida, trots hjälp från
Patrik SMC Riks. Det kan bero på att hon inte har fått rätt
behörighet. Tina ska göra nya försök med hjälp av andra
på SMC Riks.
Tina berättade att det har kommit in en gruskurs-inbjudan i
Uppland. ( http://tvtech.se/grus16.html )
FMCK är villiga att hålla en terrängkörningsdag för SMC
på antingen Ringenäs eller Nyårsåsens militära
övningsområde. Deltagare måste då lösa en
medlemsavgift i FMCK för 350 skr. Tina ska ta kontakt
med FMCK och bjuda in dem till kvällskörningsmötet på
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Lizzies cafe 22/3 och berätta om detta.
Tina har informerat om att det har kommit en förfrågan
från Civilförsvarsförbundet att hålla en HLR-kurs för
motorcyklister.
c.) Knix - banor, bokningar,
knixgruppen
d.) Vägspanare
e.) Torsdagsgruppen
övernattning Sviestad, möte
klubbrepresentanter.
f.) Bussresa

g.) Ordförandemöte
§1993

Inkomna skrivelser

§1994

SMC Hallands spalt i MC-folket

§1995

Övriga ärenden

§1996

a.) Nästa Möte
b.) Fika till nästa möte
Mötets avslutande

§1997

Henrik sa att det har varit svårt att få igång arbetet. Tony
åtar sig att kontakta Rami för att få igång arbetet.
Inget att rapportera.
Lars J. meddelade att det ska hållas kvälls- /
torsdagskörningsmöte på Lizzies cafe 22:e mars.
Lars J. har planer på en resa till Sviestad (Linköping) 5-7
augusti Classic motorcycle racing.
Bussresan till MC-mässan i Göteborg genomfördes som
planerat. Massmejl hade skickats ut 12:e januari. Trots
bättre marknadsföring än förra gången var det allt för få
resenärer, så SMC Halland får lägga ut för underskottet.
Det kommer att hållas ordförandemöte 19/3 i Arlandastad,
och Stig kommer att åka dit.
Inga inkomna skrivelser. Men Stig har fått en inbjudan till
en konferens i Riksdagshuset i NTF:s regi 18/5. Han ska
vidarebefordra inbjudan till styrelsen.
Manusstopp är 29/3. Stig skriver spalten och ser fram
emot bidrag från övriga i styrelsen.
Datum och lokal för årsmötet diskuterades.
Hans Magnusson är inte längre adjungerande
klubbrepresentant för Humpe MCK.
a) 6 april kl.18.30 på Getinge Sterilization AB
b) Thomas fixar fika, och Henrik fixar dricka.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat

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

Mötets ordförande
Stig Berndtsson
……………………………………………………………………………………………………………………….

Sven Bång

Henrik Johansson

