
SMC Halland 

 SMC-Halland styrelsemöte 2016-06-29  

 Plats: FMCK Tingsgatan 16 Varberg  

 Tid: 18.30  

   

 Kallade Ledamöter           
  
Stig Berndtsson              NR 
Tony Aspqvist                 AF 
Thomas Gustavsson      AF 
Tina Persson                  NR 
Henrik Johansson           AF 
Sven Bång                      NR 
Bengt Larsson                 AF  

Kallade Suppleanter 
 
Johan Adlers                               AF 
Peter Jönsson                             AF 
Lars-Olof Nilsson                        NR 
 
Kallade klubbrepresentanter 
 
Jörgen Svensson                        NR 
Lars-Olof Nilsson                        NR 
Lars Johansson                          NR 
Sven Hansson                            NR 
 
Revisorer 
 
Kjell-Ove Johansson                  NR 

 Föredragningslista Förslag till beslut eller annan åtgärd 

16-§ 2023 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla mötesdeltagare 
välkomna och förklarade mötet öppnat 

16-§ 2024 Utse justerare till protokollet Sven Hansson och Lars Johansson utsågs att 
jämte ordförande justera protokollet. 

16-§ 2025 Föregående mötesprotokoll  Protokollet föredrogs och lades därefter till 
handlingarna. 

16-§ 2026 Pågående ärenden 
 
a.) Uppdatering av hemsidan angående 
erbjudandet av SMC-Grundkurs samt 
styrelseändringar 
 
 
 
b.) Möjlighet att göra om FB-sidan till en 
forumsida med möjlighet att godkänn inlägg 
 
c.) Kontakta SMC-Väst om samarbete vid 
körning på Fbg-motorbana  
 
d.) Kontakta FMCK angående körning på 
Nyårsåsen. 
 
 
e.) Kontakt med trafikverket Halmstad 
 
 
 
 

 
 
a.) Kjell-Ove Johansson meddelade att han lagt 
ut information på hemsidan om att det inte blir 
några kurser i år. Grundkurs erbjuds redan av 
de som köper en ny mc i handeln. Arbete har 
också lagts på att uppdatera klubbarna i länet. 
 
b.) Bordlägges i väntan på information från de 
som håller i projektet. 
 
c.) Henrik Johansson har kontakten och mer 
information kommer senare. 
 
d.) Sven Hansson har varit i kontakt med FMCK 
och vi väntar från dem svar på vilket datum 
körningen kommer att äga rum. 
 
e.) Stig Berndtsson och vägspanarna har gjort 
en arbetsfördelning där Stig skrev ett remissvar 
och vägspanarna skulle ta kontakt med 
Trafikverket i Halmstad. 
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f.) Kallelse till årsmöte 

 

 

f.) Årsmötesannons kommer i MC-folket. 
Dessutom kommer påminnelser i spalten. 

16-§ 2027 Rapporter 
 
a.) Ekonomi 
     1.) Saldo 
     2.) Ekonomisk Rapport 
 
 
 
 
 
b.) MCT 
 
 
 
 
 
 
 
c.) Vägspanare 
 
 
 d.) Torsdagsgruppen 
 
 
 
 
 
 
e.) Pågående dispensansökan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
f.) Remissvar till Trafikverket 

 
 
a.) 
    1.) 287368 kr 
    2.)Ersättning utbetald till Knäreds MC, Plopp, 
Hobbes, Joyriders samt Humpe på vardera 
1000 kr för respektive genomförd 
torsdagskörning. 
Hyran betald för lagerlokal 420 kr. 
 
b.) Det arbetas med att uppdatera 
istruktörslistan.  
Inbjudan till Grund Inspektörs Eximination i 
Västerås 4-7/8har kommit men efter tillfrågan 
verkar det inte vara aktuellt för någon hos oss. 
HLR kurs planeras att göra nästa år med hjälp 
av lokala aktörer. 
 
c.) Lars-Olof Nilsson tar kontakt med trafikverket 
i Halmstad. 
 
d.) Säsongens torsdagkörningar är färdiga och 
alla som deltagit verkar positiva. 
Tre lördagskörningar håller på att planeras. 
Datum för dem är 20/8, 27/8 och 3/9. 
Resan till Sviestad 5-7/8 är det närmsta som 
händer. 
 
e.)Stig Berndtsson har skickat in en 
dispensansökan till SMC riks för att vi ska få 
behålla klubbrepresentanterna i samma form 
som tidigare. Riks är inte emot det helt men 
föreslår en annan form av uttagning av 
representanterna. 
Mötets mening är att vi i första hand fortsätter 
som tidigare innan vi kompromissar. 
 
f.) SMC Riks har till distrikten skickat ut en 
standard skrift som ska skickas vidare till 
trafikverket. Stig har anpassat skriften så att den 
passar vår geologiska situation. Remissvaret är 
skickat till Trafikverket med kopia till 
Regeringskansliet. 

16-§ 2028 Skrivelser Inga skrivelser har inkommit. 

16-§ 2029 SMC-Hallands spalt i MC-folket Manusstopp 8:e Augusti. 
Material efterlyses av Stig Berndtsson. 

16-§ 2030 Årsmötet Årsmöte på Lizzies 2016-10-08 

Revisorerna behöver Ekonomirapporten 
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senast 17/9. 

 Motioner ska vara inne senast 24/9 

16-§ 2031 Övriga ärenden Avtackning av avgående 

styrelsemedlemmar togs upp. Stig 

Berndtsson tar sig an denna fråga. 

16-§ 2032 a.) Nästa möte 
b.) Fika till nästa möte 

a.)2016-09-07 kl. 18.30. Plats meddelas senare. 
b.) Sven Bång tar med fika till nästa möte 

16-§ 2033 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat. 

 

Vid Protokollet 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Sekreterare 
Sven Bång 
 

Justeras 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Mötets ordförande 
Stig Berndtsson 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sven Hansson       Lars Johansson 

 
 
 


