SMC HALLAND
Styrelsemöte SMC-Halland 2016-09-07
Tid: 18.30
Plats: Joyriders MC Hedenstiernas gata 74
Kallade Ledamöter
Stig Berndtsson
Tony Aspqvist
Thomas Gustafsson
Tina Persson
Henrik Johansson
Sven Bång
Bengt Larsson

NR
AF
NR
AF
NR
NR
NR

Kallade Suppleanter
Johan Adlers
Peter Jönsson
Lars-Olof Nilsson

Kallade Klubbrepresentanter
Jörgen Svensson
NR
Lars-Olof Nilsson
AF
Lars Johansson
NR
Sven Hansson
NR
Revisor
Kjell-Ove Johansson

16-§ 2034

Föredragningslista
Mötets öppnande

16-§ 2035

Utse justerare till protokollet

16-§ 2036

Föregående mötesprotokoll

16-§ 2037

Pågående ärenden

16-§ 2038

AF
AF
AF

N

Förslag till beslut eller annan åtgärd
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna
och förklarade mötet öppnat.
Sven Bång och Jörgen Svensson utsågs att jämte
ordförande justera protokollet.
Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna.

a.) Möjlighet att göra om FB-sidan till
en forumsida med möjlighet att
godkänna inlägg.

a.) Henrik sa att arbete pågår.

b.) Kontakta SMC-Väst angående
körning på Fbg-motorbana

b.) Henrik berättade att han, Mischa, och Per
Matsson var med. Henrik körde i grön grupp
(långsamma gruppen) men upplevde att tempot var
inte i enlighet med en långsam grupp. Annars tyckte
han det var trevligt.

c.) Kontakt med trafikverket Halmstad

c.) Lars-Olof (ej närvarande) har rapporterat till Stig
att han har fått kontaktuppgifter till flera personer på
Trafikverket i Halmstad.

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

a.) Henrik berättade att saldot nu är 271 260 kr.

b.) MCT

b.) Sven B. rapporterade att han numera får
information från SMC Riks. Han har fått information
om examination och övningskörning i samband
med SMC-kurser.
Gokart-banan i Falkenberg diskuterades. Henrik J.
åtar sig att kontakta banan för att fråga om det finns
intresse för att hyra ut till KNIX-kurser.

c.) Vägspanare

c.) Lars-Olof har inte haft något att rapportera
utöver kontakten med Trafikverket (se §2037).
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d.) torsdagsgruppen

d.) Lars – Sven B. – Bengt. Sven berättade att det
var varierande mängd deltagare med uppåt 30
personer som mest. Lördagskörningarna har
fungerat mycket bättre än Torsdagskörningarna. Det
konstaterades också att vi kan bli bättre på att
marknadsföra dessa körningar.

e.) Pågående dispensansökan

16-§ 2039

Skrivelser

16-§ 2040

Inför Årsmötet

e.) Stig berättade att det nya stadgeförslaget inte är
klart. SMC Riks vill kalla klubbrepresentanter för
ledamöter istället. Ledamöter har styrelseansvar
men det har inte klubbrepresentanter.
Styrelsen har fått information om övningskörning i
samband med SMC-kurser. Det fanns inga frågor
om detta.

a.) Ekonomisk Redovisning

a.) Henrik gick igenom ekonomisk rapport och
jämförde med budgeten för 2015-2016

b.) Budget

b) Henrik kommer att skapa ett utkast till budget för
2016-2017.

c.) Verksamhetsplan

c.) MCT; Styrelsen beslutade att vi ska försöka få
ihop KNIX-kurser och Avrostning.
Vägspanare, Torsdagsgruppen; styrelsen avser att
fortsätta med denna verksamhet.

d.) Verksamhetsberättelse

d.) MCT, Vägspanare, Torsdagsgruppen; ansvariga
skriver underlag om sina verksamheter och skickar
till Stig som sammanställer.

16-§ 2041

SMC-Hallands spalt i MC-folket

16-§ 2042

Övriga ärenden

16-§ 2043

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

Manusstopp den 26:e September. Skicka utkast till
Stig som sammanställer.
Avtackning av avgående ledamöter. Henrik ordnar
detta.
Valberedningen har fått fram förslag på ersättare till
de avgående i styrelsen.
Årsmötet på Lizzies café.

16-§ 2044

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

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

Mötets ordförande
Stig Berndtsson
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SMC HALLAND
……………………………………………………………………………………………………………………….

Jörgen Svensson

Sven Bång
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