Styrelsemöte
120429, Libäcks fottekniska, Kävlinge.
Närvarande: Mathias Nilsson, Mikael Davidsson, Maria Libäck, Britt-Mari Fagertun, Therese
Johansson, Per Nilsson, Per Randau, Niclas Hanzon, Robert Olsson, Bengt Olsson, Karl Erik
Karlsson, Per-Göran Eriksson,
Gäster: Thomas Libäck
78. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat.
79. Dagordningen godkändes.
80. Justerare: Maria och Niclas valdes till justerare
81. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna
82. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:
TSG: Avrostningen avklarad. 2 olyckor på Lördagen och 1 på Söndagen. Ev kan vi inte
vara på Ljungbyhed 2013. Pelle R meddelar att 2013 är sista året som han är
huvudansvarig för Avrostningen. Martina (vårt följeobjekt) hade en väldigt bra dag och
längtar till KNIX.
Avrostningen Kristianstad: 8 st deltog.
Första KNIXen, 5/5, på Lockarp, i princip fullbokad.
SMC Halland kommer att köra på Bolestad banan, Östra Ljungby, 6 ggr i år.
Råd och riktlinjer kommer förhoppningsvis 2013.
TOG: Rundan i Juli är nästan klar. Ev bjuda på grill som förra året. ”Se Skåne” är på gång.
Ekonomi: Deklarationen är gjord. Vi har pengar i ”kistan”. Ansökt om att få deklarera på
vårt räkenskapsår.
BalticBike – Betala tillbaka det som deltagare har fått ersättning för.
SMC School AK Skåne: 2 nya poster i BKK, administratör och ordförande tillsätts till
årsmötet. De först 2 kurserna är fullbokade. Vid ”Öppet hus” begär gärna stöd från BKK.
Man har tagit fram ett kursbeskrivningsdokument för avrostning, KNIX och Bkk.
STCC – Meddela Niclas senast 1/5 om du vill ha biljett.
MIT: Inget speciellt.
Distriktsinfo: Ganska mycket folk på de ”Öppna husen”,
Distriktsredaktör: Nästa tidning V.21, nästa manusstopp 28/5, tidning V.27
83. AU-rapportering:
- Inköp av skjortor till mässan – Vi beslutade att köpa in 10 st.
- Körersättning vid mässor och öppna hus – Körersättning söks med
körersättningsblankett. (Infogas i Riktlinjerna och godkänns vid nästa möte)
84. Trivseldag: Fiske Månstorpsdammar – Mathias sätter ihop information och presentation
till resten av styrelsen och presenterar det på forumet.
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85. Övriga rapporter:
A: Per-Göran har träffat en kille som heter Jan, han har kommit fram med ett bindemedel
för stödremsor och grusväg.
B: Valberedningen önskar få meddelande om vem som inte vill fortsätta sitt arbete i
styrelsen. Mathias lägger upp på forumet hur det ser ut.
86. Övriga frågor:
A: Tänk på till kurser 2013: ”Special grupper” (tjejgrupp, passagerare, mm.)
B: Bikersstop – Information gavs vad detta var
C: Mek kurs – Förslag till Pelle R om att anordna en mek kurs för nybörjare.
”Mc-tips på hemsidan”.
D: Tydinge – SMC kommer att finnas på plats.
87. Nästa möte: 27/5, kl 10, Hörby motorklubb.
88. Mötets avslutande: Mikael tackade alla närvarande.
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