SMC Halland
Styrelsemöte SMC Halland 2016-11-17

Plats: Getinge Sterilization AB
Tid: 18.30

Kallade Ledamöter
Stig Berndtsson
Mathias Palmquist
Thomas Gustafsson
Tina Persson
Henrik Johansson
Sven Bång
Bengt Larsson

Kallade Suppleanter
Johan Adlers
Sven Hansson
Lars-Olof Nilsson

NR
NR
AF

Kallade klubbrepresentanter
Jörgen Svensson
Lars-Olof Nilsson
Lars Johansson

NR
AF
NR

NR
NR
NR
AF
AF
NR
NR

16-§2082

Föredragningslista
Mötets öppnande

Förslag till beslut eller annan åtgärd
Ordförande hälsade alla mötesdeltagare
välkomna och förklarade mötet öppnat
Mathias Palmqvist och Sven Bång utsågs att
jämte ordförande justera protokollet
Protokollet föredrogs. Stig sa att vi hade missat att
utse någon vägspanare på det konstituerande
mötet. Detta läggs till som en punkt. Därefter
lades de till handlingarna.

16-§2083

Utse justerare till protokollet

16-§2084

Föregående mötesprotokoll

16-§2085

Pågående ärenden
a.) Henrik har inte meddelat något. Ärendet
bordläggs till nästa möte.

16-§2086

a.) Möjlighet att göra om FB-sidan till en
forumsida med möjlighet att godkänna
inlägg.
Rapporter
a.) Ekonomi
1.) Saldo
2.) Ekonomisk rapport

a.) Bordläggs till nästa möte.

b.) MCT

b.) Sven Bång rapporterade att de har varit på
konferens och att de har kommit i kontakt med bra
folk från andra distrikt som kan vara till stöd vid
planering och upplägg. SMC Riks avser att se till
att harmonisera MCT-arbetet i distrikten.
HLR-kurs är tänkt att hållas i början av nästa år.
Henrik hade åtagit sig att kontakta Gokart-banan i
Falkenberg. Status okänt. Frågan bordläggs till
nästa möte.

c.) Vägspanare

c.) Lars-Olof utsågs till vägspanare.

d.) Torsdagsgruppen

d.) Bengt, Sven Bång, Lars Johansson har
sammanställt en lista i samarbete med klubbarna
på torsdags- och lördagskörningarna för nästa år.
Mötesplatserna ska anges med GPS-koordinater.
Tanken är att få med dessa datum i SMC-boken.

e.) Pågående dispensansökan

e.) Stig berättade att det nya stadgeförslaget inte
är klart. Ärendet är vilande.

f.) Rapport från konferens / kurshelg

f.) Stig var på ordförandemötet och halva mötet
gick åt till att diskutera förslaget till nya stadgar,
t.ex. ändrat verksamhetsår. Bengt var på kurs i
styrelseteknik och den var givande och kan
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rekommenderas. Sven Bång var på MCT-kurs.
Utbildningarna ska standardiseras. Nya råd och
riktlinjer har kommit ut. Kjell-Ove var på
informationskursen. SMC Centralt vill veta vem
som administrerar de olika distriktens Facebooksidan. Distrikten ska också följa den centrala
grafiska profilen.
16-§2087

16-§2088

Skrivelser

Möjligheter att nå ut med SMCinformation

16-§2089

SMC-Hallands spalt i MC-folket

16-§2090

Övriga ärenden

16-§2091
16-§2092

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

VID PROTOKOLLET

-Patrik från SMC Riks har skickat ut information
om (deltagar-)västar i olika färger som går att
beställa. 125 st för 7500kr. SMC Halland har
redan tillräckligt med västar.
-Humpe MCK har beslutat att successivt avveckla
eller åtminstone minska ner verksamheten. Det
kommer att ske gradvis och ett första steg är att
de inte längre ska vara SMC-anslutna.
Mathias sa att det är Facebook som förmodligen
är det bästa verktyget för att nå ut. Bengt får I
uppdrag att kontakta Henrik för att få adminlogin
till kontot.
MC-mässan I Halmstad 10-12 mars. Styrelsen vill
gärna att SMC Halland delta. Johan A. anmälde
sig som ansvarig “mässgeneral”.
Manusstopp den 12:e December. Skicka utkast till
Stig som sammanställer.
Kjell-Ove berättade om hur man i styrelsen förr
höll egna kursdagar där man planerade arbetet
och umgicks. Ett förslag på årsmötet var att hålla
sådan träffar igen.
Avtackning av avgående ledamöter. Thomas har
överlämnat presentkort till Kenneth Lysell.
Torsdag 2017-01-26 Plats Getinge Sterilization AB
Mathias fixar dricka. Thomas fixar mat.
Ordförande tackade för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.

JUSTERAS

………………………………………………………………......................................................…
Sekreterare
Mötets ordförande
Thomas Gustafsson
Stig Berndtsson

……………………………………………………………………………………………………………………….
Justerare 1
Justerare 2
Mathias Palmquist
Sven Bång
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