
 SMC-HALLAND  
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte 
Datum: 2014-12-04, Tid: kl.18.30-21.00 
Plats: Getinge Sterilization AB, Ekebergsvägen 26, Getinge 
 
§ 1838 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
§ 1839 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET. 
 Till protokollförare valdes Thomas Gustafsson. 
 
§ 1840 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA 

MÖTETS PROTOKOLL. 
 Till justeringsmän valdes Jörgen Svensson och Lars Johansson.  
 
§ 1841 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 

 Tina Persson Vice sekreterare  NR 

 Kenneth Lysell Ledamot   AF 

 Stig Berndtsson Ledamot   NR 

 Jan                Vestergren Suppleant/Klubbrepr. Humpe MCK        NR 

Hans  Magnusson Suppleant   AF 

 Lars-Olof Nilsson Klubbrepr.Knäreds MC  AF 

 Jörgen  Svensson  Klubbrepr. Floalt/ Valberedning  NR 

Nils  Larsson  Klubbrepr. Old Knutters   AF 

Lars  Johansson Klubbrepr. MCK Plopp/Valberedning NR 

  

 Kjell-Ove  Johansson  Revisor   AF 

 Krister  Svensson Revisorsuppleant  EAF 

  
 
§ 1842 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. 

Dagordningen lästes upp av ordförande och godkändes av mötet.  
 
 



§ 1843 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Protokollet från konstituerande styrelsemötet 2014-10-25 föredrogs, godkändes 
och lades därefter till handlingarna.  

  
§ 1844 RAPPORTER 

- Ekonomisk rapport 
Henrik berättade att vi nu har ca. 219 Tkr. Preliminärt tillkommer ca. 86 Tkr i 
länstian, men den förväntas minska beroende på de aktiviteter i SMC RIKS regi 
som SMC Halland deltar i. 
 
- MCT (Motorcykel i trafik) -  

o HLR (krävs för godkänd GI); Tina jobbar på att få kontakt med någon person som 
kan hålla kursen i Halland. 

o Ledarskapsutbildning (krävs för godkänd GI); Hålls i Göteborg den 6:e december. 
Vi ska försöka skicka så många som vi kan på utbildningen. 

o Aktiverande utbildningsmetodik (krävs för godkänd GI); Hålls i Helsingborg 10 
januari. Vi ska försöka skicka så många som vi kan på detta. 

o Instruktörskonferens Jönköping 150321–22. Vi har budgeterat för detta och Tina 
kommer skicka ut inbjudan till alla instruktörer. 

o ”Från aspirant till instruktör”. En arbetsgrupp med representanter från olika delar 
av Sverige håller på att skapas för att jobba för framtagandet av framtidens GIA 
(Grundinstruktörsaspirant). 

 
- Knix (Körning på Gokart-bana) 
Tre datum är inbokade; 10, 17 och 31 maj. Den 26:e april är bokat för 
instruktörer och aspiranter och alla i styrelsen.  

 
- Vägspanare 
Stig var på ett möte med Falkenbergs kommun. Fokus låg på tillgängligheten för 
cyklister och gående i staden. Stig tog upp att fler motorcykelparkeringar är 
önskvärda utöver den enda som lär finnas i staden.  

 
- Konferenshelg 141115-141116 i Arlanda 
Stig var på Vägspanarmötet. Det var fokus på grus på vägarna efter vägunderhåll 
i form av stödremsor och oljegrus. Lagtexten säger att vägansvariga är ansvariga 
för att löst grus på vägbanan tas bort inom 24 timmar. 
Kjell-Ove meddelade via mejl till Magnus att han vill att vi ska titta på reglerna 
för när skatt och arbetsgivareavgift ska betalas för ersättningar. Magnus 
poängterade att det är skillnad på kostnadsersättning och ersättning i form av 
arvode. 
Hans var på ett föredrag om SMC:s verksamhet, organisation och historia. 
Magnus var på MCT-möte. Punkter som diskuterades där var bl.a.: 

o MCT-möte 17-18 januari 2015 
o Krav på pedagogik (aktiverande utbildningsmetodik) för att få delta 

på instruktörskonferensen - MCT måste medge att en person åker 
(mail på anmälningar kommer) 

o GI-examination - 27-30 augusti 2015 i Västerås (2016 - April - 
Ljungbyhed) 

o Central gruskurs Maj - Juni 2015 
o Inrapportering KNIX - allt ska rapporteras (deltagare, instruktörer 

etc.) Även incidenter - inte bara olyckor. 



o Ledarskapsutbildning (Se punkten MCT ovan) 
o Pedagogik (aktiverande utbildningsmetodik) (Se punkten MCT ovan) 
o Gruskurs - arbetsmateriel – Hålls eventuellt av Claes Carlsson. 
o Central marknadsföring av KNIX-kurser - (Broschyr - Tidningen) – 

Skicka till Patrik OMGÅENDE 
o Sista anmälan Instruktörs/funktionärs -konferens  2015 - 30 

november. Erbjudande om Arai-hjälm 40% 
o Start2Ride – Information finns på hemsidan. 
o Strada – Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken. 
o BKK på Falkenbergsbanan 12-13 (fre-lör) juni i SMC-Väst’s regi. 

Kontaktpersoner är helena.raaby@smcvast.se och Benny 
Christensen, TL Falkenbergsbanan, SMC Väst styrelse, 
bempas@gmail.se 0702 55 62 14 

 
§ 1845 SKRIVELSER & MEJL 

- Bokningar av medskick och annonser i MC-Folket. Vi har inga planer på att 
vara med på det. 

- MC-mässa i Halmstad 27-29 mars 2015. Vi är intresserade av att vara med 
på det och avser att planera för detta vid nästa möte, vilket eventuellt kan 
komma att innefatta bussresor till mässan. 

 
§ 1846 EKONOMISKA BESLUT 

Inga för närvarande. 
   
§ 1847 AVROSTNING I SAMARBETE MED TOK? 

Magnus ska meddela TOK att instruktörer från SMC Halland eventuellt kan 
hjälpa till och organisera avrostning den 3:e eller 24:e maj om Falkenbergsbanan 
är tillgänglig då. 

 
§ 1848 FUNKTIONSSPECIFIKA MEJLADRESSER 

Vi kommer eventuellt att skaffa det och kommer diskutera det på nästa möte. 
 
§ 1849 SMC-HALLANDS MEDLEMSKLUBBAR 

Denna punkt sköts upp till nästa möte. 
  
§ 1850 KVÄLLSKÖRNINGAR I SAMARBETE MED MEDLEMSKLUBBARNA? 

Denna punkt sköts upp till nästa möte. 
 

§ 1851 SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET 
Vi avvaktar nu och avser att skriva till nästa deadline 26/1 som gäller utgivning 
v.13, vilket passar bättre för information om årets planerade aktiviteter. 

 

§ 1852 ÖVRIGA FRÅGOR 

- MC-mässan i Stockholm 22-25 januari 2015 

SMC Halland avser inte att anordna någon bussresa till Stockholm. 
 
§ 1853 NÄSTA MÖTE 

Nästa möte äger rum onsdagen den 21/1 kl. 18.30 på FMCK, Varberg 
 



§ 1854 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

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

JUSTERAS 
 

 

……………………………………………………………………………… 
Ordförande 
Magnus Carlsson 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Jörgen Svensson    Lars Johansson  


