SMC HALLAND
Protokoll från styrelsemöte SMC Halland 2016-04-06
Plats. Getinge Sterilization AB
Tid. 18.30
Kallade ledamöter
Stig Berndtsson
Tony Aspqvist
Thomas Gustafsson
Tina Persson
Henrik Johansson
Sven Bång
Bengt Larsson

N=närvarande, AF=Anmält Förhinder, EAF=Ej Anmält
Förhinder, R=Rösträtt
NR
NR
NR
AF
NR
NR
NR

Kallade Suppleanter
Johan Adlers
Peter Jönsson
Lars-Olof Nilsson

N
NR (ersätter Tina)
N

Kallade klubbrepresentanter
Jörgen Svensson
Lars-Olof Nilsson
Lars Johansson
Sven Hansson

NR
NR
NR

AF

Föredragningslista
Mötets öppnande

Förslag till beslut eller annan åtgärd
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§1999

Fastställande av
föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; Lars
Johansson saknades och lades till bland
klubbrepresentanter och § Föregående mötesprotokoll.

§2000

Utse justerare till protokollet

Sven Bång och Bengt Larsson utsågs att jämte
ordförande justera protokollet

§2001

Föregående mötesprotokoll

Ingen hade några frågor om protokollet och det lades
därefter till handlingarna.

§2002

Pågående ärenden

Inga pågående ärenden. Uppdrag redovisas under
punkten rapporter.

§2003

Rapporter
a.) Ekonomi
1)Saldo
2) Ekonomisk rapport

1.)Henrik redovisade att vi har ca.208 Tkr i saldo.

§1998

2.) Saldot är minskat pga några mindre kostnader sedan
förra mötet. Inga större summor förväntas den närmaste
tiden.
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b.) MCT
1)Inget att informera om.
1)Tillgång hemsida
2)Kontakt FMCK
2)Inget att informera om.
3)Övrigt
3)Övrigt
-Tina har avsagt sig uppdraget som MCT-ansvarig.
Ersättare sökes.
-Instruktörsbehörigheten syns inte på de nya
medlemskorten som har skickats ut. Bengt sa att det dock
syns i SMC-appen.
c.) Knix
1)Kontakt ansvarig
2)Övrigt

1)Tony berättade att han inte lyckats få kontakt med Rami.
Styrelsen anser att man snart måste söka någon annan
som ansvarig för Knix-verksamheten. Tony åtar sig att
skicka ut en mejlfråga till instruktörerna, för att senast
söndag 17:e april se om det är någon annan som vill vara
ansvarig för Knix-verksamheten. Om Tony inte får någon
respons föreslås det att vi arrangerar en kursdag, om
några vill arrangera det.
2)Inget övrigt att rapportera.

d.) Vägspanare

-Lars-Olof har varit i kontakt med Lars-Rune och försöker
sätta sig in i uppdraget.
-Tony har sedan förra mötet skickat ut en länk till Styrelsen
till Trafikverkets interaktiva informationskarta.

e.) Torsdagsgruppen
1)Klubbmöte
2)Övrigt

1)Sven meddelade att det hölls kvälls- /
torsdagskörningsmöte på Lizzies cafe 22:e mars. Det var
bra uppslutning och mötet upplevdes som positivt. Sven
mejlade efter mötet ut en lista till deltagarna och
Ordförande och Webmaster med de planerade
torsdagskörningarna. Johan passade på att bjuda in till
Old Knutters Onsdagskörningar.
2) Efter sista körningen 16/6 ska Lars J. och Sven bjuda in
till ett nytt möte för att planera resan till Sviestad
(Linköping) 5-7 augusti (Classic motorcycle racing) och
lördagskörningar i höst.

f.) Ordförandemötet 19 mars
1)Stadgar
2)Övrigt

1)Stig var på ordförandemötet 19/3 i Arlandastad och
berättade om att vi kan ansöka om dispens för att få ha
kvar klubbrepresentanter då det inte finns med i
stadgarna. Dispensansökan ska skickas till Stig Björk på
SMC Riks. .
2)Det berättades om samarbetet med Motormännen om
dekalkampanjen.

§2004

Skrivelser
1)Försäkring
2)Information SMC Riks

1)Skrivelsen diskuterades och lades därefter till
handlingarna.
2)Informationen om dekalkampanjen med Motormännen,
samt pressmeddelandet om att grus orsakar 600 mcolyckor årligen, diskuterades och lades därefter till
handlingarna.
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Arbetsfördelning inom styrelsen
Sven Bång åtar sig att vara MCT-ansvarig och Bengt
Larsson kommer hjälpa till vid behov. Tina får lämna över
t.ex. instruktörslista.
Lars Johansson kan hjälpa till med kontakt till gamla
instruktörer.

§2006

SMC Hallands spalt i MC-folket

Manusstopp för nr.5 2016 är 2/5 för utgivning vecka 21.
Stig skriver spalten och ser fram emot bidrag från övriga i
styrelsen.

§2007

Årsmötet

Lizzies café är preliminärbokat för årsmöte den 8:e
oktober kl.14.00. Stig kontaktar cafeét för fastbokning.

§2008

Övriga ärenden

-Thomas kollar upp vad som behöver stå på hemsidan för
erbjudandet om SMC Grundkurs i samband med mc-köp.
-Henrik kollar om man kan göra om Facebook-sidan till en
forumsida där vi ska ha möjlighet att godkänna inläggen
innan publicering.
-Henrik kontaktar SMC Väst om samarbete vid deras
körning på Falkenbergs motorbana.

§2009

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

a) 18 maj kl.18.30 på Getinge Sterilization AB
b) Thomas fixar fika, och Henrik fixar dricka.

§2010

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

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

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

Sven Bång

Bengt Larsson

