Protokoll styrelsemöte SMC Skåne
Datum: 2020-12-06
Tid: 10.00-12.00
Plats: MS Teamsmöte
Närvarande: Stefan Gangefors, Bengt Ohlsson, Ingrid Norén, Jan-Erik Jeppsson, Jan
Norén, Mia Persson, Susanne Modig, Per-Erik Lögdberg.
Dagordning
99.

Mötets öppnande

100.

Godkännande av dagordning

101.

Val av två justerare
Jan Norén, Susanne Modig

102.

Föregående protokoll
Godkänns och läggs till handlingarna

103.

Rapporter
TOG
Styrelsen får ta beslut på fall vi skall ha en Skåne runda nästa år
och fall den skall i SMC boken. Bengt lägger in det i boken och läggs
ut på webben.
SMC Sport
Se bilaga Rapport Sport, Budget Sport samt Riskanalys Sport
Risken med få deltagare på arrangemanget skall analyseras.
Ekonomi
Inget inrapporterat
MIT
Inget att rapportera
Vägspanare
Inget inrapporterat
Distriksinfo & MC-Folket
Inget inrapporterat
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IUG
Budgeten är satt efter det behov vi anser att organisationen är i
behov av. Vissa icke obligatoriska utbildningar kan komma att utgå
baserat på hur ekonomin utvecklas under året. Därför är det viktigt
att IUG löpande uppdateras om organisationens ekonomi under
året.
Vissa praktiska utbildningar kan komma att utgå baserat på de
omständigheter som råder kring Covid-19. Om praktisk utbildning
kommer att kunna hållas så görs det en aktuell riskbedömning för
varje tillfälle. Vi kommer att försöka göra en satsning på digitala
alternativ till utbildning under året, dessa bör inte medföra någon
direkt kostnad för organisationen och är därför inte med i
budgeten. Gruppen kommer att reduceras, troligen från 7 till 2 st
medlemmar.
Trafikpolitik
I skrivande stund inget att rapportera
Valberedningen
Vi har fått intresse från 3st. som vill sitta med i styrelsen dom har
fått svar att vi kommer att kontakt med dom.
Det är klart med v.ordf. och ledamot och det ser bra ut med dom
andra posterna. Rolf Malmberg kommer att gå in som sekreterare.
Vi kommer att ha 4 st suppleanter.
SMC School
Se bilaga Rapport från Knix o Avrostning 2021, Riskanalys
Avrostningen 2021 och Riskanalys KNIX 2021, Rapport BKK 2020
Riskanalys BKK 2021. Risken med få (antal) deltagare på
arrangemangen skall analyseras. Ingrid kontaktar respektive
verksamhet
104.

AU-rapportering
Inget att rapportera

105.

Presentation av resterande förslag på aktiviteter
Redovisning och diskussion kring de olika delarna i SMC Skånes mål.
Revidering och lite tillägg till målen. Återkommande på varje möte för att
hålla frågan levande.

106.

Återkoppling från SMC:s ordförandemöte
Ingrid redogör för ett Teamsmöte som hållits pga att det inte blev en
Utbildningshelg (Arlanda). Distrikstian ligger kvar, frågan bordlades.
Diskussion kring SMC:s strategi i ett längre perspektiv.
Nytt Ordismöte mars/april 2021 som kommer att vara digitalt
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107.

Beslutspunkt. IUGs sammansättning 2021
Pga att vi vid utgången av 2020 endast kommer ha kvar 2 (ev. 3) av
tidigare utsedda medlemmar så kommer IUG inte att kunna uppfylla
tidigare uppsatta krav på 7 ordinarie medlemmar.
En person i gruppen utses som ansvarig att rapportera till Styrelsen.
Varje medlem i gruppen får ansvar för att driva utbildningsfrågor
tillsammans med någon/några delar av organisationen. På så sätt har
verksamhetsansvarig alltid en person i IUG att vända sig till och det är
deras solidariska ansvar att se till att utbildningsbehovet lyfts till IUG.
IUG bör framöver istället jobba med att knyta till sig engagerade
individer som vill agera utbildare eller rådgivare i utbildningsfrågor.
Behovet av att sitta som ordinarie i IUG ser vi som litet, utan det är bättre
att ha en mindre grupp som utför planering och administration. IUG i sin
tur tar hjälp av tidigare nämnda resurser vid behov. Vi har förhoppningen
att detta ska göra det lättare för andra resurser att engagera sig i enbart
de bitar som intresserar dem. 3 individer har tillfrågats, intervjuats och är
sugna på att ingå i IUG under 2021.
IUG har i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som styrelsen kan ta
beslut på vid nästa styrelsemöte

108.

Övrigt
Budget
Budget kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte. Alla skall läsa in sig
på underlaget från de olika delområden.
Årsmöte
Diskussion kring genomförande av SMC Skånes årsmöte 2021. Frågan
kommer att tas upp i januari. Eventuellt kommer vi att använda VoteIt
som plattform för medlemsomröstning.

109.

Mötet avslutas
___________________________ ________________________________

Ingrid Salmon Norén
Ordförande

Jan-Erik Jeppsson
Sekreterare

___________________________ ________________________________

Susanne
Justerare

Jan Norén
Justerare
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