SMC Halland
Styrelsemöte SMC-Halland 2018-12-12

Plats: Förrådet, Joyriders
Tid: 18.30

Kallade Ledamöter

Kallade Suppleanter

Stig Berndtsson, NR
Mathias Palmquist, NR
Thomas Gustafsson, AF
Tina Persson, EAF
Henrik Johansson, NR
Sven Bång, AF
Bengt Larsson, NR

Johan Adlers, NR
Sven Hansson, NR
Lars-Olof Nilsson, N

Adjungerad:
Ken Persson

Kallade Klubbrepresentanter
Jörgen Svensson, NR
Lars Johansson, NR
Patrik Ekstrand, NR
Lars-Olof Nilsson, NR
För Kännedom
Kjell-Ove Johansson (revisor), N
Krister Svensson
(revisor)

Föredragningslista

Förslag till beslut eller annan åtgärd

18-§2241

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla mötesdeltagare
välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

18-§2242

Utse justerare till protokollet

Sven Hansson och Lars Johansson utsågs att
jämte ordförande justera protokollet

18-§2243

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet

18-§2244

Föregående protokoll

Protokollet föredrogs och lades därefter till
handlingarna.

18-§2245

Pågående ärenden
a.) Kontakt med FMCK angående
terrängkörning

a.) Tina ej rapporterat så tas upp igen vid nästa
möte.

b.) Profilkläder, prover

b.) Mathias meddelar att ärendet är avslutat,
hänvisar till SMC Centralt och deras webshop.

c.) Företags swish

c.) Henrik ej klart. Tidsgräns att fixa klart innan
årsmötet men efter nyår (rätt verksamhetsår).

d.) Vägspan, kontakt med kommuner

d.) Lars-Olof meddelar att Laholms kommun
byter ansvariga inom verksamheten. Mail skickat
till övriga kommuner förutom Falkenberg. 8/11
möte i Falkenberg, diskussion om fortsatt
samarbete, verkar positivt från kommunen.
Ärendet är pågående.

e.) Avrostning, grustouring

e.) Styrelsen. Avrostning: Planerad avrostning
krockar med årsmötet hos SMC Riks 4-5 maj.
Förslag 1 maj. Patrik kontrollerar tillgänglighet av
trafikövningsplatsen denna helgdag.
Grustouring: 11 maj samt 12 oktober. Patrik
Alldén håller i dessa körningar.

18-§2246

Rapporter
a.) Ekonomi
1. Saldo
2. Ekonomisk rapport
b.) MCT

a.) Henrik:
1. Saldo ca 322tkr.
2. Hyra x4st skall betalas. Ersättningar klara.

c.) Knix

c.) Mathias: förslag till följande tillfällen 2019:
12/5, 26/5, 9/6, 14/7,18/8, 8/9. Går över till Riks
koncept med steg 1, 2, 3 för att få mer tid.

d.) Vägspanare

d.) Lars-Olof: se §2245d ovan.

e.) Torsdags-gruppen

e.) Bengt, Sven B, Lars: Bengt har kontaktat
klubbarna ang datum för 2019. Kommer införas i
SMC-boken och kalendern. Stoppdag 15/12.

f.) Rapport från konferenshelgen

f.) Patrik: Styrelse-mötet gav bra information om
vad som förväntas av samtliga i en styrelse.
Mathias: MCT-mötet var bra.
Stig: Ordförande-mötet gick igenom blankett
som Sörmland utfört: Varför kommer inte
custom/touring-förarna till KNIX-kurserna?
Många verkar tro att det är bankörning med höga
hastigheter (bana=racing). Marknadsföringen
måste ändras för att få bättre förståelse vad
kurserna egentligen innehåller.

18-§2247

Skrivelser

Riks har skickat information om möjlighet till
utskick tillsammans med MC-folket. Styrelsen
valde att hellre skicka ut information via hemsida
och Facebook.

18-§2248

SMC-Hallands spalt i MC-Folket

#1. inget material inlämnat (utgivningsplanen
kom för sent). #2. Material inlämnat, utkommer
V 3. #3 Manusstopp 21/1 utgivning V 13.

18-§2249

Årsmötet 19-03-02 kl14.00
a.) Lokal
b.) Verksamhetsberättelse

c.) Verksamhetsplan

d.) Ekonomisk sammanställning
e.) Rambudget

b.) Sven B: inget avrapporterat men Mathias
redogjorde för vad som framkom på konferenshelgen ang utbildningarna och det nya Råd &
Riktlinjer 3.0. SMC Halland kommer hålla två
utbildningstillfällen under 2019.

a.) Gudmundsgården mellan Slöinge och Asige
bokad för 40 personer.
b.) Var och en i styrelsen funderar och skickar
underlag till Stig och Thomas för
sammanställning.
c.) Var och en i styrelsen funderar på nästa års
verksamhet, skicka idéer och synpunkter till Stig
och Thomas för sammanställning inför nästa
möte.
d.) Kassören sammanställer årets balansräkning
och skickar ut till styrelsen så fort som möjligt.
e.) Förslag tas fram av kassören, stäm av med
KNIX, MCT och torsdagsgruppen.

18-§2250

Mc-mässa i Halmstad

Mässarrangören har hört av sig till SMC Halland
om vi vill ställa upp på mässan mot en
utställaravgift. Styrelsen beslutar att medverka
och Johan Adlers blev utsedd som mässgeneral
och håller kontakten med arrangören.

18-§2251

Övriga ärenden

Mathias lyfter frågan om de nya stadgarna är
förenliga med att vi idag har personer i styrelsen

som både har uppdrag som valberedare och
klubbrepresentant. Löses vid nästa årsmöte.
Info: Marcusens MC lägger sitt bolag vilande från
och med 31/12.
18-§2252

Nästa möte
fika till nästa möte

9/1 i Joyriders klubblokal kl 18.30.
Fika fixas av Mahias.

18-§2253

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla mötesdeltagare för visat
intresse och förklarade därmed mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET

JUSTERAS

………………………………………….
Mötets sekreterare
Henrik Johansson

………………………………………….
Mötets ordförande
Stig Berndtsson

………………………………………….
Justerare 1
Sven Hansson

………………………………………….
Justerare 2
Lars Johansson

