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 SMC-Halland styrelsemöte 2019-05-13  

 Plats: Joyriders lokal Halmstad  

 Tid: 18.30  

 Kallade Ledamöter           
  
Stig Berndtsson              NR              
Thomas Gustavsson      AF 
Mathias Palmquist          AF 
Tina Persson                  AF 
Bengt Larsson                AF 
Ken Persson                   NR 
Patric Alldén                   NR  

Kallade Suppleanter 
 
Johan Adlers         NR 
Sven Hansson       AF 
 
Kallade klubbrepresentanter 
 
Lars-Olof Nilsson   NR 
Evelina Ekstrand 
Patrik Ekstrand      NR 
Sven Bång             NR 
 
 
Revisorer 
 
Kjell-Ove Johansson  (Revisor)    NR 
Krister Svensson        (Revisor) 
Lars Johansson          (Valb.samk.) 
 
 

 Föredragningslista Förslag till beslut eller annan åtgärd 

16-§ 2300 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla mötesdeltagare 
välkomna och förklarade mötet öppnat 

16-§ 2301 Utse justerare till protokollet Patric Alldén och Johan Adlers utsågs att jämte 
ordförande justera protokollet. 

16-§ 2302 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes av mötet 

16-§ 2303 Föregående mötesprotokoll  Protokollet föredrogs och lades därefter till 
handlingarna. 

16-§ 2304 Pågående ärenden 
 
a.) Kontakt med FMCK om terrängkörning 
 
b.) Vägspan, kontakt med andra kommuner 
 
c.) Avrostning, grustouring, kontroll om 
tillgänglighet av trafikövninsplats. 
 
 
 
 
 
d.) Beställning av strandflaggor 

 

 
 
a.) Ingen rapport inkommen. 
 
b.) Se rapporter nedan 
 
c.) Patrik informerar om att avrostningen är 
avklarad och den gick väldigt bra. Patric berättar 
att grustouringen blev uppskattad av deltagarna 
och fler tillfällen kommer framöver. En idé är att 
hålla grusutbildningar i framtiden. 
 
 
d.) Flaggorna inköpta och har tagits i bruk 
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16-§ 2305 Rapporter 
 
a.) Ekonomi 
     1.) Saldo 
     2.) Ekonomisk Rapport 
 
 
 
 
b.) MCT 
 
c.) Knix 
 
 
  
 
 
d.) Vägspanare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.) Torsdagsgruppen 
 
 
 
f.) Web 

 

 

g.) Mässan 

 
 

a.)  
1.) På kontot finns 302 135,02 kr 
2.) Knix och avrostning har inbringat en 
del inkomster. Lokalhyra är betald för 
hela året. 

 
 
b.) Instruktörer på gång att examineras.  
 
c.) Premiär i Anderstorp 12/5 och ca 20 st nöjda 
deltagare medverkade. Resurser från Jönköping 
hjälpte till och vi ser ljust på framtida samarbete 
mellan distrikten. 
 
 
d.) Lars-Olof förklarade vad vägspaningen 
innebär dvs. kontakt med kommunerna i länet 
om vägstatus och också få information om 
kommande vägbyggen.   
Falkenberg har möte vår och höst där vi är 
välkomna. De övriga kommunerna har vi inte 
lika lätt samarbete med. 
 
 
 
e.) Körningarna har påbörjats och deltagarna är 
nöjda. 
 
 
f.)  Responsen på det som läggs in på 
Facebooksidan har varit positiv och lockar fler 
att deltaga i våra aktiviteter. 
 
g.) Många besökte den populära montern och 
flera besökare anslöt sig till SMC. Platsen 
kostade men placeringen gjorde att fler 
besökare hittade oss jämfört med tidigare 
mässor då vi stått mer undanskymt. Intresse för 
våra aktiviteter samt försäljning av ”buffar” var 
något som lockade. 

16-§ 2306 Skrivelser Inga inkomna  

16-§ 2307 SMC-Hallands spalt i MC-folket # 5-19 ej inlämnad 
# 6-19 Manusstopp 27/5, Utg V 26. Material 
efterlyses. 

16-§ 2308 a.) Nästa möte 
b.) Fika till nästa möte 

a.) 2019-06-17 kl.19 Varberg (Reserv 

Joyriders) 

b.) Stig 

16-§ 2309 Mötetes avslutande Ordförande tackade alla mötesdeltagare för 

visat intresse och avslutade därmed mötet 

16-§ 2310 Övriga frågor  
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Vid Protokollet 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
Sekreterare 
Sven Bång 
 

Justeras 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Mötets ordförande 
Stig Berndtsson 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Patric Alldén                                                                                 Johan Adlers   
    

 
 
 


