
 SMC-HALLAND  
Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte 
Datum: 2015-02-16, Tid: kl.18.30-21.00 
Plats: ÅF, Slottsmöllan, Halmstad 
 
§ 1874 MÖTETS ÖPPNANDE 

Vice ordförande Tony Aspqvist valdes till mötets ordförande. Han hälsade alla 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 1875 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET. 
 Till protokollförare valdes Thomas Gustafsson. 
 
§ 1876 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA 

MÖTETS PROTOKOLL. 
 Till justeringsmän valdes Stig Berndtsson och Henrik Johansson.  
 
§ 1877 NÄRVAROKONTROLL SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD. 

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

 
 Magnus Carlsson Ordförande   AF 

 Tony Aspqvist Vice ordförande  NR 

 Henrik Johansson Kassör   NR 

 Thomas Gustafsson Sekreterare   NR 

 Tina Persson Vice sekreterare  NR 

 Kenneth Lysell Ledamot   NR 

 Stig Berndtsson Ledamot   NR 

 Jan                Vestergren Suppleant/Klubbrepr. Humpe MCK         NR 

Hans  Magnusson Suppleant   NR 

 Lars-Olof Nilsson Klubbrepr.Knäreds MC  NR 

 Jörgen  Svensson  Klubbrepr. Floalt/ Valberedning  NR 

Nils  Larsson  Klubbrepr. Old Knutters   EAF 

Lars  Johansson Klubbrepr. MCK Plopp/Valberedning AF 

  

 Kjell-Ove  Johansson  Revisor   N 

 Krister  Svensson Revisorsuppleant  EAF 

  
 
§ 1878 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. 

Dagordningen lästes upp av mötets ordförande och godkändes av mötet.  
 
 



§ 1879 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Protokollet från styrelsemötet 2015-01-21 föredrogs, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.  

  
§ 1880 RAPPORTER 

- Ekonomisk rapport 
Henrik berättade att vi nu har ca. 216 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 meddelade att det blir HLR-kurs kl.9.00 
söndagen den 8:e mars i Jiujitsu-klubben Seisin, Ljungbyvägen 40 i Snöstorp. 
Anmälan görs till Tina. Kursen är begränsad till max 20 deltagare. Tina har bjudit 
in alla instruktörer på de listor hon har fått. Även styrelsen bjuds in. Styrelsen 
godkänner även att Tony bjuder in möjliga aspiranter. 

o Instruktörskonferens Jönköping 150321–22. Ca. sex personer har anmält sig. 
  

- Knix (Körning på Gokart-bana) 
KNIX-gruppen har haft ett möte med planering inför säsongen. Beslut som togs 
var: 

• Ska kontakta nya aspiranter, 
• Uppdatering av hemsidan om KNIXen 
• De klubbar som anordnar rallyn har möjlighet att få två fribiljetter 

per rally om de efterfrågar det. 
• Varje SMC-ansluten klubb har möjlighet att få två fribiljetter om de 

efterfrågar det.  
• Anmälan för fribiljetter görs på knix.halland@gmail.com som 

återfinns på SMC Hallands hemsida. 
• KNIX-gruppen ska låta trycka upp reklammaterial/flyers inför MC-

mässan, som också kan distribueras till klubbarna. 
 

- Vägspanare 
Stig skickade ut ett utkast till styrelsen, för kommentarer, som gällde en 
skrivelse till kommuner om samarbete. Tyvärr verkar den inte ha kommit fram 
till alla så Stig skickar ut det igen. 
 

§ 1881 SKRIVELSER & MEJL 
- Behörigheter och uppdrag 
Tony läste upp mejl från Babs från SMC Riks. Tony fick uppdraget att svara Babs med de 
nödvändiga korrigeringar som behöver göras. 
 
- MCT 

Tina hade fått en allmänt hållen skrivelse från SMC Riks som hon läste upp. 
 

- Uppdatering av SMC:s policydokument 
SMC Riks har tagit fram en ny diskriminering- och jämställdhetsplan.   
 
- Elmiamässan 3-6 april 
Vi har fått en förfrågan från SMC Jönköpings län om vi vill hjälpa till i montern. Om någon 
enskild är intresserad kan man kontakta dem. Styrelsen är inte intresserade. 



 

- Ordförandemöte 7 mars i Borlänge 
Magnus kan inte och ingen annan heller. 
 
 

§ 1882 MC-MÄSSA I HALMSTAD 27-29 MARS 2015.  
Jan visade en lista på den planerade bemanningen per dag räknat från 
monterbygge på torsdag till rivning på söndag. KNIX-gruppen ordnar en tävling 
för varje mässdag.  
 

§ 1883 EKONOMISKA BESLUT 
Inga för närvarande. 

   
§ 1884 AVROSTNING I SAMARBETE MED TOK 

Det ska vara ett förmöte snart. Enligt Tony har Falkenbergsbanan meddelat  
Magnus att lördagen den 23:e maj är möjlig att boka. Magnus ska meddela TOK 
detta.    

 
§ 1885 FUNKTIONSSPECIFIKA MEJLADRESSER 

Kjell-Ove som nyligen fick reda på att han blivit utsedd att ordna detta åtar sig att ta 
fram funktionsspecifika mejladresser. 

 
§ 1886 NY LAPTOP/SURFPLATTA/EXTERN HÅRDDISK TILL SMC HALLAND 

Thomas får max 7000 kr att handla dator för inklusive tillbehör.  
 

§ 1887 SMC-HALLANDS SPALT I MC-FOLKET 
Tony samlar ihop information om det vi vill ha in i aprilnumret.  

 

§ 1888 ÖVRIGA FRÅGOR 

- Hoj-X; 13:e mars;  
Ingen anmälde sitt intresse. 
 

- Torsdagskörningar med klubbarna;  

Lars jobbar vidare och har kallat till möte på Lizzies café 11:e mars kl.18.30. 
 
- Mass-mejl  

KNIX-Gruppen föreslår att skicka ut ett mass-mejl till alla SMC-medlemmar om  
SMC Hallands planerade verksamhet. Tony vill skicka ut det senast 15:e mars, 
dvs inför MC-mässan. 
 
- Bussresa till MC-mässan i Halmstad 

Styrelsen diskuterade detta men beslutade slutligen att inte arrangera någon 
bussresa. 
 
- Swish-konto 

Styrelsen beslutade att Henrik får uppdraget att ta reda på möjligheterna att 
skapa ett Swish-konto för betalning med mobiltelefoner. 
 

 
§ 1889 NÄSTA MÖTE 



Nästa möte äger rum måndagen den 15/4 kl. 18.30 hos ÅF (det är skyltat) på 
Slottsmöllan 6B (nära Gokart-hallen), Halmstad. Kenneth ansvarar för fikat.  
 

§ 1890 MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

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

JUSTERAS 
 

 

……………………………………………………………………………… 
Mötets ordförande 
Tony Aspqvist 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Stig Berndtsson   Henrik Johansson  


