Kallelse till styrelsemöte SMC Skåne
Datum: 2020-06-14
Närvarande:
Bengt Bengtsson, Bengt Olsson, Ingrid Salmon Norén, Jan Norén, Magnus
Jönsson, Mia Persson, Stefan Gangefors, Stig Arnesen
Dagordning
50.

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet

51.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

52.

Val av två justerare
Jan Norén, Mia Persson

53.

Föregående protokoll
Godkändes

54.

Rapporter
MCT
Verksamhetsansvariga inom School hanterar MCT-uppdraget
tillsvidare.
TOG
Inget att rapportera
SMC Sport
Planerar första körningen 28+29 juli. Görs ihop med BKK.
Ekonomi
Distriktstian har betalats ut till distriktet.
MIT
Inget att rapportera
Vägspanare
Inget att rapportera
Distriktsinfo & MC-Folket
Deadline för nästa spalt 12 augusti (MC Folket #7).

SMC SKÅNE – SVERIGES MOTORCYKLISTER
Adress: c/o Jeppsson, Solgatan 6, 268 68 Röstånga
Tel: 0707-310695
E-post: info@smcskane.org
Org.nr: 842000-7174 Web: http://www.svmc.se/skane

IUG
Internutbildning på Sturup 4 juli. Tog över den bokning som BKK
hade.
En MC tur för funktionärer gjordes förra månaden. Uppskattat
initiativ men med få deltagare.
Trafikpolitik
Artikel angående parkering i Malmö och Lund tryckt i MC Folket
#6.
Valberedningen
Två ordinarie ledamöter kommer att lämna sina uppdrag till nästa
årsmöte. Valberedningen söker ersättare.
55.

AU-rapportering
Inget att rapportera

56.

Kommunikationsstruktur
Stefan har tittat på hur distriktet lättast hade kunnat hantera
mailutskick till olika delar av organisationen. Han föreslår en
lösning med maillistor, t.ex. Mailman 3, Mailchimp eller liknande
tjänster.
Grunden till förslaget ligger i att vi måste tillhandahålla
möjligheten att göra utskick till olika grupper inom organisationen
som är enkel att använda och som inte lägger krav på individer att
använda sina privata eposttjänster för massutskick.
Vi hade kunnat få mycket för pengarna om en sådan tjänst hade
kunnat köpas in på riksnivå och användas av alla distrikt som
tycker det är en bättre lösning än den de för tillfället har.
Kontakt med Riks för att kolla intresset skall göras innan nästa
möte så att vi kan ta beslut på om vi startar själva eller om detta är
något Riks kan tänka sig ta tag i.
Beslut om lösning tas vid nästa möte.
ÅP: Stefan tar kontakt med Riks för att se om intresse finns att
drifta en lösning.

57.

BKK profil
En annons där vi söker BKK ansvarig skall skickas ut till
funktionärskåren. Annonsen skall skickas ut inom kort så att
intervjuer och val av ansvarig kan göras innan planering inför 2021
startar.
ÅP: Ingrid färdigställer annonsen
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58.

Uppdatering "Samarbete med granndistrikt"
Ingrid har kontaktat Halland och Blekinge, positivt gensvar.
Personligt möte med granndistrikten tas vid nästa ordförandemöte
för att diskutera hur samarbetet kan tänkas se ut.
ÅP: Ingrid

59.

Uppdatering "Röd grupp till Sportdagar"
Vi har frågat Riks om det går att kombinera trafiksäkerhetsövning i
snabb grupp under samma dag som Sport kör. Försäkringsfrågan
är troligen det största hindret. Hur ställer sig försäkringsbolagen
till förslaget?
ÅP: Ingrid driver frågan vidare

60.

Styrelsens uppdrag
Uppdragsbeskrivningen har setts över och uppdaterats.
Code of conduct skall granskas.
ÅP: Mia ansvarar för granskningen
Titta på arbetsordning/teman för styrelsemöten inför 2021.
ÅP: Ingrid tar fram ett förslag

61.

SMC Skånes Mål 2020–2024
Förslagen för de årliga målen skall vara klart till mötet i augusti.
ÅP: Hela styrelsen skall bidra i de delade dokument som finns

62.

SMC Skånes organisation
Organisationsschemat skall uppdateras baserat på förändringarna
runt ansvarsområden, MCT.
ÅP: Ingrid uppdaterar dokumenten

63.

Övrigt
Vi fortsätter att titta på möjligheterna runt rena tjejaktiviteter.
Intresset från medlemmar har hittills varit positivt.
ÅP: Mia äger frågan

64.

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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_____________________
Ingrid Salmon Norén
Ordförande

_____________________
Stefan Gangefors
Sekreterare

_____________________
Jan Norén
Justerare

_____________________
Mia Persson
Justerare
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