
  SMC Halland
Styrelsemöte SMC Halland 2018-10-03 Plats: Getinge Sterilization

Tid: 18.30

Kallade ledamöter

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

Kallade suppleanter

Johan Adlers                                         EAF
Sven Hansson                                       NR
Lars-Olof Nilsson                                 AF

Kallade Klubbrepresentanter

Jörgen Svensson                                    NR
Lars Johansson                                      NR
Patrik Ekstrand                                      NR
Lars-Olof Nilsson                                  AF

För kännedom

Kjell-Ove Johansson    (revisor)           
Krister Svensson          (revisor)           

             Föredragningslista      Förslag till beslut eller annan åtgärd

18-§2229 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och 
förklarade därmed mötet öppnat

18-§2230 Utse justerare till protokollet Sven Hansson och Jörgen Svensson utsågs att jämte 
ordförande justera protokollet

18-§2231 Godkännande av dagordningen Dagordningen justerades genom att Konferenshelgen 
lades till under Skrivelser, samt julklapp till KNIX-
funktionärer läggs till under KNIX-rapportering, samt 
MC-mässa under Övriga ärenden. Därefter godkändes 
dagordningen av mötet.

18-§2232 Föregående mötesprotokoll Protokollet föredrogs och lades därefter till 
handlingarna

18-§2233 Pågående ärenden

a.) Kontakt med FMCK om terrängkörning
b.) Profilkläder, prover
c.) Företags swish
d.) Formulär för reseersättning
e.) Aspirantvästar
f.) Vägspan kontakt med andra kommuner

a.) Tina meddelade att det inte blir något i år, men att de
fortfarande är intresserade. Det är svårt att få till 
funktionärer.
b.) Mathias berättade att det inte har blivit klart än, utan
ärendet pågår.
c,) Henrik har inte hunnit med det än, utan ärendet 
pågår.
d.) Henrik och Mathias berättade att det finns ett 
formulär nu. Ärendet är avslutat.
e.) Mathias berättade att ärendet är avslutat.
f.) Lars-Olof; ärendet pågår.



  SMC Halland
18-§2234 Rapporter

a.) Ekonomi
     1. Saldo
     2, Ekonomisk rapport

b.) MCT
c.) Knix
d.) Vägspanare
e.) Torsdagsgruppen

a.) Henrik rapporterade att vi inte ännu har betalat ut en 
del ersättningar. Saldot är nu ca.351 TSEK.

b.) Mathias lyfte frågan om vi ska arrangera avrostning 
nästa år. Mötet beslutade att vi ska göra det. Datum 
bestämdes till 4:e maj 2019. Mathias lyfte också frågan 
om att arrangera”grustouring”, dvs att arrangera en 
körning på grusvägar. Det är alltså inte en gruskurs. 
Mötet beslutade att vi ska genomföra det.
c.) Mathias berättade att i Varberg 6/5 hade vi 31 
betalande och 29 som deltog. 3/6 var på Klippan då vi 
hade 45 platser och 32 betalande. Vi var 9/9 i Varberg 
då vi hade 30 platser med 27+1 deltagare. Planen för 
2019 är att köra vid fyra tillfällen, två på respektive 
ställe. Mathias föreslår att de som har hjälpt till med 
KNIX:en får en julklapp (enligt ö.k). Mötet beslutade 
att bifalla förslaget.             
d.) Vi har inte fått någon rapport från Lars-Olof.
e.) Bengt rapporterade att det ska ha fungerat bra. Det 
planeras för fortsättning under 2019.

18-§2235 SMC Hallands spalt i MC-Folket Material till #7 och #8 är inlämnat.

18-§2236 Skrivelser
-Konferenshelgen 17-18 november

Sista anmälningsdagen är 5/10. Alla som vill får åka. 
Minst fyra personer vill åka på det. Var och en anmäler 
sig själv på hemsidan.

18-§2237 Årsmötet Mötet bestämde att hålla årsmötet 2/3 2019. Stig kollar 
efter passande lokal i närheten av Falkenberg.

18-§2238 Övriga ärenden Eventuellt blir det MC Mässa i Halmstad 2019. Då är 
det bra att ha aktiviteter att berätta om.
Patrik berättade att han var uppe på riksträffen i 
Borlänge och att det var bra. Det ordnades SMC 
introduktionskurs.

18-§2239 Nästa möte
Fika till nästa möte

12/12 kl.18:30 i Getinge. Thomas fixar fika.

18-§2240 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade 
därmed mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET JUSTERAS

……………………………………………………………………………………………………………..
Sekreterare Mötets ordförande
Thomas Gustafsson Stig Berndtsson

……………………………………………………………………………………………………………..
Justerare 1 Justerare 2
Sven Hansson Jörgen Svensson


