Styrelsemöte
150816, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby.
Närvarande: Mathias Nilsson, Pelle Randau, Sune Wernersson, Britt-Mari Fagertun, Therese
Johansson, Bengt ”Rost” Olsson, Harley Davidsson, Maria Libäck, Thomas Libäck, Kjell
Börjesson, Rolf Malmberg, Stefan Gangefors
Gäster: Magnus Pettersson, Kerstin Wernersson, Krister Persson, Ingrid, Janne
102.

Mötets öppnande: Harley förklarade mötet öppnat.

103.

Dagordningen godkändes.

104.

Justerare: Thomas och Maria valdes till justerare

105.

Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna.

106.

Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:

GK: KNIX – Det löper på, sista kursen är den 30/8. Ev blir det inte körning 2016 på
Klippan.
Riks påminner om olyckorna på kurser, de börjar bli många.
AK: I år är det endast 6 st deltagare som har gått omkull på Knutstorp, inga instruktörer.
Man har 2 körningar kvar 2015, till nästa körning är det 51 anmälda – hoppas på fler.
Grus: Grus: 2/8 – 10 deltagare, 15 anmälda till nästa kurs på Sandåkra.
TOG: Skånetouren, ca 67 hojar, det var en bra runda. Målet var i Bjuv på Selleberga
Schnitzel & Burger.
Tyvärr fick Se Skåne ställas in i år.
Ekonomi: Avrostningen går ungefär +-0,
TOG håller budget det blir till och med över, KNIX/Grus ligger +,
BKK ser det inte bra ut för, tyvärr var beläggningen på Dubbeldagarna dålig, samtal
kommer att föras om dubbeldagarnas vara och icke vara.
Det verkar som siffrorna mellan Riks och SMC Skåne inte stämmer. Kassören kontaktar
riks och jämför de siffror som AK har mot Riks.
MIT: Många medlemmar på Facebook, våra redaktörer gör ett bra arbete. Hemsidan blir
tyvärr eftersatt pga prioriteringar.
Webbhotellet är betalt för ytterligare 1 år.
Distriktsinfo: Var en bra dag på Nilssons.
Vi har fått nytt material för att synas på olika platser. Beach flagga, vanlig flagga och
depåtält m.m. Förvaras hos Mathias.
Distriktsredaktör: Manusstopp 28/9, Utgivning vecka 43.
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107.
AU-rapportering:
A) Stormöte med BKK. Var ett bra möte där det vädrades lite allt möjligt.
108.
Henrik Åkesson: Ride against Cancer
” Jag har fått hjälp till Hbg och till Kristianstad och Löddeköpinge. Jag tycker att det blir
för sent att få till det på fler Maxi butiker nu. Så vi kommer att köra från dessa butiker.
Hjälp har jag fått att lägga upp en allmän inbjudan få FB. Den kommer kanske i slutet på
denna veckan. Men vill du göra ett inlägg från smc's sida får så mer än gärna hjälpa mig
med detta.
Jag har i dag pratat med Maxi Kristianstad och Råå och med Ronald mcdonald i Lund.
Ska skicka över mer info till dom. Korv och dricka är löst med sponsring från Scan och
Coca-Cola.”
109.
Distriktsårsmöte 3/10
Ekerödsrasten. Påminde om verksamhetsberättelser.
Revision – Therese tar kontakt med Pelle och Peter för datum.
110.
Valberedningen
Man har inte fått definitivt svar från Per-Erik.
Man har även fått en ny intressent till styrelsen, Bengt Bengtsson från Ängelholm ev.
finns några fler kandidater.
111.

Övriga rapporter:

112.
Övriga frågor:
A) Swedbank sponsring till BKK, Therese skickar info till Mathias.
B) Lösen av IT-utrustning: Dator från 2010, skrivare från 2012
Therese kollar med Skatteverket vad som gäller. Punkt på konstituerande.
C) Mopedklubben ”Ställbart” funderar på att börja köra utbildning för ungdomar på
moped i Kävlinge.
D) Ebba Granath, SR P4, har blivit inbjuden till att åka med på en kurs tillsammans med
Pelle R med tanke på SMC Riks Marias intervju ang MC olyckor.
113.

Nästa möte: 3/10, Distriktsårsmöte samt konstituerande möte

114.

Mötets avslutande: Harley tackade de närvarande.

_______________________________
Mötesordförande

________________________________
Sekreterare

________________________________
Justering

________________________________
Justering
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