
 SMC-HALLAND  
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte 

Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 

Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad 

 

§ 1593 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§ 1594 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET. 

 Till protokollförare valdes Henrik Johansson. 

 

§ 1595 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA 

MÖTETS PROTOKOLL. 

 Till justeringsmän valdes Tony Rundqvist och Kenneth Lysell. 

 

§ 1596 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD. 

N=närvarande; R=rösträtt; AF=anmält förhinder; EAF=ej anmält förhinder; 

YR=Yttranderätt 

 
 Magnus Carlsson Ordförande   NR 

 Tony Rundqvist Vice ordförande  NR 

 Henrik Johansson Kassör   NR 

 Thomas Gustafsson Sekreterare   AF 

 Lars  Gillberg Vice sekreterare  EAF 

 Kenneth Lysell Ledamot   NR 

 Stig Berndtsson Ledamot   NR 

 Daniel Gabrielsson Suppleant   EAF 

 Lars-Rune Ericsson Suppleant   AF 

 Lars-Olof Nilsson Suppleant   AF 

 Jan                Vestergren Klubbrepr Humpe MCK  NR 

  

Lars  Johansson Valberedning   EAF 

 Jörgen Svensson Valberedning   EAF 

 Alf  Andersson Revisor   EAF 

 Conny  Nygren Revisor   EAF 

 Krister  Svensson Revisorsuppleant  EAF 

 Daniel  Åkerman Besökare   N 

 

§ 1597 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. 

Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes därefter av mötet.  

 



§ 1598 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Magnus frågade om alla hade läst igenom mötesprotokollet från föregående 

styrelsemöte som hölls 2012-11-29 och om någon hade några frågor. Ingen hade 

några frågor eller något att erinra varpå protokollet lades till handlingarna. 

  

§ 1599 RAPPORTER  

 

-Ekonomisk rapport;  

Henrik Johansson rapporterade om kassan samt senaste transaktionerna – för 

stunden lågsäsong. Henrik informerade även att Jörgen på Klippans Gocart 

meddelar att vi skött oss exemplariskt under 2012 och att vi är varmt välkomna 

att förnya kontraktet inför 2013 om vi så önskar. 

 

-MCT (Motorcykel i trafik); 

- Fortbildning av instruktörer: 

Kenneth har sammankallat till instruktörsmöte på lördag 26 

januari. Central riskutbildning diskuterades, planerad till 24 mars. 

Kenneth meddelar att SMC Skåne kör avrostning 20-21 mars. 

SMC Halland kan ställa upp med instruktörer som observerar den 

20:e och möjligtvis kan samma instruktörer hjälpa till den 21:e. 

 

-Knix (Körning på Gokart-bana);  

Kontakt med banägaren till Klippans Gocart är tagen inför 

säsongen, allt är under kontroll. Datum för kurstillfällen bör spikas 

så fort som möjligt för att Klippans Gocart skall kunna planera sin 

övriga verksamhet inför säsongen. 

Tony rapporterade från det centrala Knix-mötet som hölls den 1:e 

december. Det hade diskuterats kring anmälningssidan på nätet för 

kursdeltagarna; Nytt är att inloggning kommer krävas innan 

anmälan blir möjlig. Detta för att SMC Centralt skall kunna föra 

statistik. Det blir ingen kostnad för klubbarna att använda systemet 

för Knix-anmälningar. Knix-folder skall tryckas upp centralt, 

kommer kosta lite mer än förra året pga ny leverantör av 

tryckningen, mer info kommer senare.   

 

-SMC Halland finns numera på facebook (bilaga 6); 

Daniel Åkerman har initierat en facebooksida för SMC Halland 

om vad vi sysslar med. Styrelsen tycker detta är ett bra initiativ 

men information måste i första hand publiceras på SMC Hallands 

hemsida. Tony och Daniel måste här sammarbeta så informationen 

är uppdaterad på båda ställena anser styrelsen. 

 

§ 1600 SKRIVELSER 

 

-Mail från SMC Centralt ang publicering i SMC-boken (bilaga 1). 

Tony har numera access att godkänna material på hemsidan så detta problem 

skall nu vara löst. 

 

 -Mail från SMC Centralt ang utbildning (bilaga 2). 



 Kenneth meddelar att SMC Centralt har informerat om ny obligatorisk kurs för

 att få vara instruktör (aktiverande utbildningsmetodik). Ett av flera kurstillfällen  

är inplanerat till den 24:e mars i Halmstad. Övriga tillfällen finns på länk enligt  

bilagan. 

 

-Mail från SMC Centralt ang anmälan till extra informatörsmöte 23-24 mars

 (bilaga 3). 

Detta krockar i kalendern med lokal kurs enligt utbildningspunkten ovan den 24 

mars. Detta innebär att varken Tony eller Lars-Rune kan närvara på det centrala 

extra informationsmötet. 

  

-Mail från SMC Centralt ang bilagor till MC-folket (bilaga 7). 

Nummer tre av MC-folket kommer alltid ut ”plastad” för att kunna bifoga 

bilagor. Vill man ha med något här måste detta bokas senast 29:e januari. 

Eventuellt kan samma förfarande ske med MC-folket nummer 4 med 

bokningsdag senast 12:e mars. Tony får i uppdrag av styrelsen att kontrollera 

med Petra Holmlund på SMC Centralt ang kostnad för flyers för Knix. Är det 

prisvärt så beställ ett utskick.  

 

§ 1601 EKONOMISKA BESLUT 

 -Knix-verksamhet 2013 (bilaga 5). 

Uppdaterad Knix-budget. Ca 25.000 kr högre kostnader i den uppdaterade 

budgeten pga full rese-ersättning och mat inkluderat till instruktörerna. Detta är 

alltså en fördubblad kostnad mot tidigare lagd budget. Kenneth föreslår en 

höjning av deltagaravgiften till 300 kr istället för budgetens 250 kr. Detta skulle 

ge ett totalt underskott på 42.000 kr istället. Olika besparingsalternativ 

diskuterades. Styrelsen beslutar att höja deltagaravgiften till 300 kr samt ta bort 

rese-ersättningen under de två utbildningstillfällen som finns planerade. Detta 

ger ett totalt underskott på ca 30.000 kr. Styrelsen enas också om att Knix-

verksamheten måste marknadsföras intensivt inför denna säsong.  

 

§ 1602 MC-Mässa i Halmstad 8-10 mars 2013 

Jan meddelar att mer personal behövs för att kunna genomföra mässan. Alla 

närvarande på mötet hjälps åt att jaga fatt och fråga fler personer som kan tänka 

sig att hjälpa till. Senast 1 februari skall Jan ha besked. Får vi ihop två stycken 

till fredagen och tre stycken till lördag respektive söndag så medverkar vi på 

mässan annars ställer vi in, beslut tas av Magnus och Jan ihop den 1:e februari. 

Presentkort till valfri Knix-kurs ombesörjs av Knix-gruppen för att användas 

som pris under mässan.  

 

§ 1603 KANSLIET 

- Öppettider? 

Ingen kanslivakt eller kanslivaktslista finns upprättad för 2013. Styrelsen 

beslutar att inte göra någon ny lista och ämnar inte längre att hålla öppet på 

reguljär basis mer än under styrelsemötena. Detta beslut innebär att 

information på hemsidan måste ändras och uppdateras av Tony. Posten som 

kommer till kansliet måste kontrolleras av kassören emellanåt. SMC 

Hallands medlemmar som önskar tillträde till lokalen har självklart även i 

fortsättningen möjlighet till detta efter överenskommelse. 

 



- Behålla kansliet eller ej?  

Frågan bordläggs tills styrelsen har några fler alternativ på nya lokaler att ta 

ställning till, se nedan. 

- Ny lokal? 

Kenneth hade som förslag Slättåkra bygdegård som ny möjlig 

klubblokal/kansli men ingen kalkyl finns i dagsläget. Eventuellt kan det 

finnas en kalkyl till nästa styrelsemöte. Även MC Riders lokal på 

Kristinehed finns som förslag, Magnus kontrollerar detta.  

Lars-Rune meddelar via mail att det finns ett lämpligt utrymme i Snöstorps 

fritidsgård (bilaga 4). Styrelsen svarar på Lars-Runes frågor i bilagan att 

enligt punkterna 1-3 så finns det ett intresse. Magnus kontrollerar möjlighet 

att tillsammans med Lars-Rune göra ett besök för att se om det är ett vettigt 

alternativ. Ingen kostnad känd för denna lokal i dagsläget. 

 

§ 1604 KANSLIANSVARIG OCH MÖTESANSVARIG 

- Lars Gillberg har avsagt sig uppdraget av personliga skäl. Post och telefon till 

kansliet kommer därför att kontrolleras emellanåt av Magnus och Henrik. Ny 

mötesansvarig utses vid varje tillfälle när datum sätts för nästa möte. 

 

§ 1605 KONTAKTEN MED KLUBBARNA I LÄNET 

- Kan den förbättras?  

Diskussioner om möjliga vägar att få till bättre sammarbete med klubbarna runt 

om i länet togs upp;  

En möjlighet skulle kunna vara en grillkväll och bjuda in klubbarna.  

En annan idé skulle kunna vara att SMC sluter upp med representanter när 

lokala ”klubblösa” har sina ”kvällsträffar” och inte enbart rikta in sig på de 

organiserade klubbarna.  

Styrelsen har som ambition att få till någon slags aktivitet under sommaren som 

innebär att få bättre kontakt med fler klubbar och klubblösa för att om möjligt på 

sikt få fler medlemmar till SMC. 

 

§ 1606 ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inget. 

 

§ 1607 NÄSTA MÖTE 

Nästa möte blir 20:e mars 2013 klockan 18.30 till 21.00 på kansliet i vanlig 

ordning. Fika + kaffe fixas av Henrik. 

 

§ 1608 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

VID PROTOKOLLET 

 

 

………………………………………………………………… 

Sekreterare 

Henrik Johansson 
 



 

 

 

JUSTERAS 
 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Ordförande 

Magnus Carlsson 
 

 

………………………………………………………………………………. 

Tony Rundqvist 
 

 

……………………………………………………………………………… 

Kenneth Lysell 


