Protokoll styrelsemöte SMC Skåne
Datum: 2020-05-10
Tid: 10.00-12.00
Plats: Hörby MK
Närvarande: Jan-Erik Jeppsson, Stefan Gangefors, Ingrid Norén, Jan Norén, Bengt
Olsson, Magnus Jönsson, Nathalie Wilhelmsson, Stig Arnesen, Mia Persson, Susanne
Modig, Bengt Bengtsson, Peter Svensson

40.

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet

41.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes

42.

Val av två justerare
Magnus Jönsson, Jan Norén

43.

Föregående protokoll
Godkännes

44.

Rapporter
MCT
Tjänsten för tillfället obemannad
TOG
Skånetouren är inställd i år på grund Coronan
SMC Sport
Inget att rapportera
Ekonomi
Diskussion kring ekonomin utifrån kassörens inskickade
dokument
MIT
Inget att rapportera
Vägspanare
Inget att rapportera
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Distriksinfo & MC-Folket
Inget att rapportera. Text till spalt inskickad
IUG
Inget att rapportera
Trafikpolitik
Vi har blivit kontaktade av en kommunalpolitiker i Malmö som vill
ta upp frågor rörande tvåhjuliga motordrivna fordon i ”Malmös
politiska och kommunala värld”. Personligen (Per-Erik) anser jag
det vara bra att MC-frågor tas upp och lägger ingen partipolitisk
värdering i det över huvud taget. Det viktiga är att få igång en dialog
med Malmö med flera, om våra tvåhjulingar. Vederbörande har fått
underlag och information via e-post och telefonsamtal. Underlag
har bl. a kommit från SMC Riks med exempel på hur till exempel
Stockholm gör med p-avgifter, speciellt nu under ”virus-cirkusen”
som pågår, där tvåhjulingarna inte behöver betala p-avgift. (OM det
är generellt inom Stockholm eller endast på utvalda platser vet jag
inte.) Detsamma (”cirkusens” konsekvenser) gäller att man i Närke
och Örebro fått sig till skänks/lån MC från Yamaha i Närke/Örebro.
Dessa skall användas av/till hemtjänst och/eller för vårdbesök,
varu-, mat-, medicin-leveranser, osv.
”Vår" politiker i Malmö funderade på om SMC Skåne kunde ta på
sig genomföra aktiviteter. Min fundering och svar är att det är svårt
för en ideell organisation att administrera dessa alternativ.
Däremot kan vi, via våra sociala media, uppmana våra medlemmar
att hjälpa till, allt utifrån lokala förutsättningar. Jan-Erik och jag
har kommunicerat om och vad vi skulle publicera. Vi är avvaktande
tills vidare.
I Hässleholm har man ”Medborgarservice” dit man kan vända sig
för att anmäla intresse om att hjälpa till, både som enskild och som
frivilligorganisation.
(Kolla gärna på: https://www.hassleholm.se/nyheter/allanyheter/nyheter/2020-04-30-samarbete-for-att-hjalpa-70--ochandra-riskgrupper.html )
Magnus och jag har - förhoppningsvis - när mötet är, ha träffats,
antingen ”på plats” eller digitalt, och diskuterat hur vi ska/kan gå
vidare.
Valberedningen
Inget att rapportera
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45.

AU-rapportering
Inget att rapportera

46.

Utfall från möte med verksamhetsansvariga
Ingrid redogör från styrelsens (delar av) möte med
verksamhetsansvariga i SMC School Skåne. Diskussion kring bla
MCT – funktionen. Diskussion om steg 4 och eventuell flytt till
Sport. Eventuell hjälp från andra distrikts instruktörer. SMC
Skånes ordförande tar kontakt med närliggande distrikt gällande
frågan. Inki (sammankallande) tar tag i frågan om ersättare till Per
B som flaggat att inte fortsätta som verksamhetsansvarig för BKK
2021. I gruppen ingår Mia Person och Stig Arnesen.
Avsaknad av riskanalys, frågan bordlägges.

47.

MCT Skåne School
Underlag från verksamhetsansvariga om hur MCT funktionen skall
organiseras i framtiden diskuteras och kommer att skickas via mejl
till styrelsen från ordförande.

48.

Övrigt
Engagemangsenkät (Stefan)
Steffan redogör för enkät gällande hur engagemanget är för att
delta i olika aktiviteter (BKK, Grus och Knix och Sport). Ca 2/3 av
130 har svarat. Analys av inkommit material kommer att göras
(Stefan)
Kommunikation inom organisationen (Stefan)
Viss brist finns i informationsspridning inom organisationen.
Diskussion om hur vi skall bi bättre. I dagsläget är det epost som
gäller som informationsspridare. Stefan sammankallande i
gruppen som består av Stefan Gangefors, Jan Norén och Nathalie
Wilhelmsson
Information från Ordförandemöte (Riks)
Alla SMC:s distriktsordförande har genomfört ett Teams möte med
Jesper Christensen (Generalsekreterare) Ingrid redogör för mötet.
Skicka eventuella önskemål om innehåll på konferenshelgen i
Stockholm i november 2020 skickas till Ingrid inom en vecka som
sammanställer detta och vidarebefordrar det till Riks.
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Nästa möte 14/6
Sommaravslutning genomförs på Jan Noréns arbetsplats Climat 80
(Lund)
49.

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet
_________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Ingrid Norén
Ordförande

Magnus Jönsson
Justerare

Jan-Erik Jeppsson
Sekreterare

Jan Norén
Justerare
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