Protokoll styrelsemöte 2019-01-20
Datum: 2019-01-20
Plats: Hörby Mk
Närvarande: Per-Erik Lögdberg, Jan Norén, Ingrid Norén, Jan-Erik Jeppsson, Annika Persson, Bengt

Ohlsson, Sune Wernersson, Monika Mikaelsson, Stefan Gangefors, Mia Persson
Gäst: John Jörgensen, Therese Johansson

Röstlängd: Per-Erik Lögdberg, Jan-Erik Jeppsson, Ingrid Norén, Stefan Gangefors
Jan Norén, Sune Wernersson, Annika Persson.
AP=Arbetspunkt BP=Beslutspunkt
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Mötets öppnande.
Per-Erik öppnar mötet
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Godkännande av dagordning
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Val av justeringsmän (2 st)
Mia Person och Sune Wernersson
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Föregående protokoll
Godkännes och lägges till handlingarna.
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Rapporter

Godkändes med tillägg av pkt 154. Instruktörskonferens.

MCT – GK och AK
John redogör för inkomna redovisningar som inkommit från de olika
delarna inom SMC School Skåne.
TOG
Planering inför sommaren touring- och medlemskörningar. Önskemål
om fler personer som kan hjälpa till med planering
SMC Sport
Resultatet för 2018 blir 846: -. Inget stort överskott men i alla fall ett
plus. Verksamhetsberättelse för 2018 och budget för 2019 är under
utarbetande.
Arbetet med att samordna med AK våra gemensamma körningar har
påbörjats.
Ekonomi
Kassör redogör för de olika gruppernas ekonomi och resultatet för
2018. Riks tia:n ger ett större tillskott än förväntat.
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MIT
Ordförande har fått ett utpressningsmejl till den ordinarie ordförande
mejladressen som gjorde att vi temporärt stängde ner mejladressen och
ersatte den med ordforande1@smcskane.org. Mejlet är troligen ett
massmejl som har drabbat många, har förekommit artiklar om detta i
media. Ordis hade temporärt problem med inställningarna så kontakt
per e-post skedde under en tid via per.erik.logdberg @ gmail.com.
Vägspanare
Ansvarig ej närvarande
Distriktsinformatör
Stefan redogör för samtal med företag som bygger elväg i Lund. Ser ut
att det blir en bra dialog. Efterlyser material till spalten. Information
om rabattställe kommer att skickas ut.
IUG
IUG har i helgen som gått hållt den första Råd&Riktlinjer3-utbildning.
Initialt 60 anmälda, vi slutade på 57 deltagare. Kursen avlöpte utan
bekymmer och vad vi förstått var alla nöjda o glada för arrangemanget.
Vi har ytterligare 2 RoR-utbildningar inplanerade i Skåne och en
samordnad utbildning uppe i Halmstad tillsammans med Halland
(Skåne / Dahls Hotell Löddeköpinge 9–10/2 och 23–24/3, Halmstad
23–24/2).
Inbjudan till alla tre kommer att gå ut inom kort. Vi håller även på med
att planera inför vårens HLR/Sjukvårdsutbildningar. Vi räknar med 3
utbildningstillfällen, ca: 20 deltagare/kurs. Vi har även fått klart med
MCCM att dom är redo för att hålla i Instruktörsavrostningen på
Bulltofta den 7/4. Information och inbjudan kommer så fort vi är klara
med de slutgiltiga arbetena.
Trafik- och P-frågor
Per-Erik redogör för mejl från medlem om Stockholmscentrering i
rapporteringen av vad SMC gör i frågor gällande trafikfrågor.
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AU
Avtackning till Rolf – presenter i form av två Jämtländska temuggar

151

Kommersiella aktörer – SMC-boken, marknadsföring.
Jan-Erik och Stefan tar fram en text gällande hanteringar av
kommersiella aktörer gällande marknadsföring av event som inte är
SMC Skånes egna. Bengt Olsson tar kontakt med SMC Blekinge gällande
Öppet Hus hos Claessons i Bromölla där vi tillsammans med SMC
Blekinge bör närvara. Inki skickar ut information om handlare och
öppet hus och administrerar listan.
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Inför distriktsårsmöte
Fråga om vem som skall skriva på första sidan i årsberättelse. Annika
tar kontakt med ny styrelsemedlem om detta. Även Per-Erik gör
förfrågan om skribent.
Monika och Mia tar inskrivning. Styrelsen ska vara där 11.30.
Jan-Erik Jeppsson mötes sekreterare. Sven Liljeqvist
mötesordförande.
Texter till möteshandlingar senast 31/1 till sekreterare.
Valberedningen är klar med de fasta posterna till nästa styrelse.
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Uppföljning förra mötet
Råd- och Riktlinjer (pkt 136)
Stefan redogör för Råd- och Riktlinjer kursen. Alla verkar vara nöjda
med utbildningen. Tre nya kurstillfällen är på gång. Samarbete med
Halland och Blekinge.
Aktivitetslista och ”Rookies-ordlista” (Annika & Mia) (pkt 140)
Jobbar vidare med listan.
Lokal (Bengt & Sune) (pkt 143)
Lokalen som diskuteras vid tidigare möte avfärdas.
Ny lokal letas ca 3 m3. Det ska vara tillgängligt med bil, låsbart och
uppvärmt
SMC Västmanland-info (Per-Erik) (pkt 141)
Inget svar från Västmanland ännu. Avvaktar besked
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Instruktörskonferens 9 och 10/3
BP = SMC Skånes styrelse beslutar att alla instruktörer kan delta i
instruktörs konferens i Stockholm 9 och 10/3 och SMC Skåne betalar
kursavgiften.

155

Nästa möte.
Per-Erik skickar ut dagordning till konstituerande möte. Dagordning
till årsmötet kommer med i årsmöteshandlingar.
Inget nytt styrelsemöte innan årsmötet.
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Övriga frågor
Anmäl frånvaro till sekreterare vid styrelsemöte.
Diskussion om ersättning vid obligatoriska utbildningar. Tas upp vid
nästa styrelsemöte.
Teambildning ingår i IUG och därför ska det inte budgeteras i
respektive grupp.
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Uppdatera instruktörslista. IUG tar tag i frågan tillsamman med MCT.
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Mötet avslutas

_____________________

Per-Erik Lögdberg
Per-Erik Lögdberg
Ordförande

Jan-Erik Jeppsson
Sekreterare

_____________________

_____________________

Mia Persson
Justerare

Sune Wernersson
Justerare
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