
 SMC-HALLAND  
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte 
Datum: 2014-09-30, Tid: kl.18.30-21.00 
Plats: FMCK, Tingsgatan 16, Varberg 
 
§ 1780 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
§ 1781 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET. 
 Till protokollförare valdes Thomas Gustafsson. 
 
§ 1782 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA 

MÖTETS PROTOKOLL. 
 Till justeringsmän valdes Stig Berndtsson och Tony Aspqvist.  
 
§ 1783 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD. 

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

 
 Magnus Carlsson Ordförande   NR 

 Tony Aspqvist Vice ordförande  NR 

 Henrik Johansson Kassör   NR 

 Thomas Gustafsson Sekreterare   NR 

 Lars  Gillberg Vice sekreterare  EAF 

 Kenneth Lysell Ledamot   AF 

 Stig Berndtsson Ledamot   NR 

 Hans  Magnusson Suppleant   NR 

 Tina Persson Suppleant/Klubbrepr VMCK NR 

 Lars-Olof Nilsson Suppleant/Klubbrepr.Knäreds MC AF 

 Jörgen  Svensson  Klubbrepr. Floalt/ Valberedning  AF 

Sven  Hansson  Klubbrepr. HTC   AF 

Nils  Larsson  Klubbrepr. Old Knutters   AF 

Jan                Vestergren Klubbrepr Humpe MCK  NR 

  

Lars  Johansson Valberedning   N 

  

 Kjell-Ove  Johansson  Revisor   N 

 Conny  Nygren Revisor   EAF 

 Krister  Svensson Revisorsuppleant  EAF 

  
 



 
§ 1784 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. 

Dagordningen lästes upp av ordförande. Det gjordes tillägg med MOSK och 
Web-ansvarig till det ursprungliga dagordningsförslaget. Därefter godkändes 
dagordningen av mötet.  

 
§ 1785 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollet från styrelsemötet 2014-08-19 föredrogs, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.  

  
§ 1786 VERKSAMHETSBERÄTTELSERAPPORTER 

- Ekonomisk rapport 
Henrik är färdig med räkenskapsåret 2013-2014. Henrik berättade att vi kommer 
att ha 223 553 kr på kontot vid årsbokslut.  
 
- Budgetberedning 
Henrik arbetar med budgeten för det nya räkenskapsåret. Magnus påpekade att 
vi i den nya budgeten ska ha med kostnader för Instruktörsmöte i Jönköping, då 
vi förmodligen åker fler än vanligt. Fler nya budgetposter kan tillkomma 
beroende på arbetet med verksamhetsinriktningen. 
 
- MCT (Motorcykel i trafik) -  
Den 12:e april startade de upp för 2014. 31:e maj hjälpte MCT till på tjejdagen 
på Falkenbergs motorbana. Kenneth avgick som MCT-ansvarig och Tina tog 
över. 

 
- Knix (Körning på Gokart-bana) 
Under verksamhetsåret hade vi KNIX vid tre (3) tillfällen. Antal betalande var 
72 st, plus en med fribiljett, varav ca 50 st nya deltagare. Det ekonomiska 
resultatet är ett litet minus vilket är bättre än budgeterat. Det var ett bra resultat 
med tanke på att det var dåligt väder.  
Kommande verksamhetsår planeras tre (3) KNIX-tillfällen, och en 
instruktörsdag. Det har fungerat bra på Klippans gokartbana men man tittar på 
möjligheten att köra på en gokartbana någonstans i länet. En gokartbana i 
Anderstorp föreslogs också som ett alternativ, som ligger på ett närmare avstånd 
för många hallänningar. 
Det har fungerat bra med att köra tre veckor i följd så det kommer man fortsätta 
med. Man planerar även en aspirantsdag för att få nya instruktörer. Tony 
föreslog att instruktörer utöver mat och milersättning ska erbjudas t.ex. en BKK-
kurs som belöning för sina insatser samt för fortbildning. Magnus föreslog att vi 
budgeterar för en sådan kostnad. 
 
- Vägspanare 
Avgående vägspanaren Lars-Rune har haft ett möte med den nu nye vägspanaren 
Stig för överlämning. Stig har ingen verksamhetsberättelse eftersom vi inte har 
haft någon verksamhet under större delen av verksamhetsåret. Stig avser att 
skicka ut en förfrågan om samarbete till de kommuner som inte har svarat på 
tidigare förfrågningar. 
 
 



 
- Webmaster 
Tony har gjort mindre uppdateringar på hemsidan. Magnus lovar att skicka över 
en uppdaterad lista på SMC-anslutna klubbar för uppdatering på hemsidan. 
 

§ 1787 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014/2015 
Funderingar på att fortsätta med kursverksamhet under KNIX och MCT, 
vägspanarverksamheten.  
Förslag på att medarrangera kvällskörningar med klubbarna. Ett arbetsutskott 
bildades och utgörs av Hans, Lars, Kjell-Ove och Jan. Detta ska in i Magnus 
utkast till verksamhetsinriktning.  
 

§ 1788 INFORMATION FRÅN SMC CENTRALT 
Magnus berättade att Patrick, SMC Riks, har föreslaget att KNIX-mötet hålls 
tillsammans med MCT-mötet. 
Tina går på ledarskapsutbildning 6:e december i Upplands Väsby. Hon ska 
också kolla upp om det är fler som kan behöva gå på den.  
 

§ 1789 KONFERENSHELGEN 2014 
Konferensen ska hållas 15-16 november i Upplands Väsby, Arlanda stad. Mer 
information om vilka seminarier som ska hållas finns på www.svmc.se/konfhelg 
De som är intresserade bokar in sig senast fredag 3:e oktober. Kjell-Ove visade 
intresse för att gå på kassör/revisors-kursen. Magnus och Hans åker i alla fall 
upp och eventuellt även Stig.  
 

§ 1790 15-ÅRS JUBILEUM, TOK (The Old Knutters) 
TOK har skickat en inbjudan till SMC till 15-års jubileum samma dag som SMC 
Hallands årsmöte. Tyvärr kände ingen av de närvarande i styrelsen att de hade 
möjlighet att gå på det. 
 

§ 1791 SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET 
Efter årsmötet kommer Magnus skriva om det i spalten. 

 

§ 1792 ÖVRIGA FRÅGOR 

- MOSK 
Magnus var på ett MOSK-möte 29/9. Magnus hade inget särskilt att rapportera 
om från mötet. 
 
- Valberedningen 

Valberedningen frågade om någon hade planer på att inte fortsätta i styrelsen. 
Valberedningen presenterade även det pågående arbetet. 
 
- Web-ansvarig 
Tony vill avsäga sig ansvaret och en ersättare kommer att utses vid 
konstituerande mötet efter årsmötet. Kjell-Ove visade intresse för att vara 
webbmaster. Thomas meddelade att han kunde lägga upp mötesprotokollen på 
hemsidan. 

 
§ 1793 NÄSTA MÖTE 



Nästa möte blir årsmötet som äger rum lördagen den 25 oktober kl. 14.00 på 
Lizzies café, Holm. 
 

§ 1794 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

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

JUSTERAS 
 

 

……………………………………………………………………………… 
Ordförande 
Magnus Carlsson 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tony Aspqvist   Stig Berndtsson 


