Protokoll fört vid styrelsemöte 02-11-24
Kansliet, Höör.
Närvarande:

Styrelsen – Christer Svensson, Anette Rosén, Jürgen Markus, Sven Kollberg, Kristian Seger
Suppleanter – Ronny Nilsson, Rolf Larsson, Thommas Svensson
Revisor – Per-Göran Eriksson

28.

Mötets öppnande
Ordförande Christer Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

29.

Dagordning
Dagordning upprättades och godkändes.

30.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Anette Rosén och Ronny Nilsson.
Då Peter Palm (Sekreterare) och Conny Lindquist (Ledamot) ej var närvarande ersattes de av
Ronny Nilsson och Rolf Larsson.

31.

Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 02-11-03 godkändes och lades till handlingarna.

32.

Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.

Det var ingen post med till mötet, eftersom sekreteraren inte var närvarande. Tas upp på nästa
möte.
33.

Rapporter från arbetsgrupperna.
Ekonomi: (Anette Rosén ) – Handkassan diffar. Förmodligen kvitto som saknas. Anette Rosén
och Conny Lindquist ser över saken. Ekonomigruppen väntas komma igång framemot vårkanten.
Redovisning av avrostningarna till SMC i Mora har gjorts. MacLean MCC’s utbetalning för
kvällsträff har gjorts, oklart huruvida kvällsträff har skett eller ej. Sven Kollberg inlade att vi
kommer att följa med på träffarna under nästa säsong. Klarare upplysningar till klubbarna av
deltagarlistor krävs för att få pengar från SMC Skåne. Sven Kollberg tog upp att vill klubbarna ha
pengar från SMC Skåne, skall det stå på listor, blanketter från SMC Skåne. Anmälningslista för
avrostning och kvällsträff skall ändras från personnummer till födelsenummer. Årsresultatet
kommer att påverkas negativt eftersom fler utbetalningar till kvällsträffar, avrostningar och vissa
delar av Skånetouren under resultatåret 2002, inte blivit utbetalt under föregående år. Beslut togs
att reseräkningar skall lämnas in inom 30 dagar från aktivitetens datum. Vid verksamhetsårets
slut gäller 10 dagar. Utlägg skall tas upp på reseräkning och kvitto skall medfölja. Media: (Anette
Rosén) – En variant av julkalender finns på hemsidan. Anette Rosén frågade de närvarande, om
de visste några företag som kan lämna så kallade ”give aways”. Dessa skall gå till priser i
julkalendern. Foto på vinnaren visas på hemsidan tillsammans med sponsring. Trafiksäkerhet:
(Rolf Larsson) – fyra personer ingår i denna grupp, är det för många? Sven Kollberg informerade
om kursen för instruktörer som SMC-riks skall hålla. Anette Rosén skickades till Stockholm på
MCT-möte för instruktörsinformation. Anette Rosén rapporterade från MCT mötet. Mötet var
intressant, då det togs upp att kvalitetssäkring av kurserna skall göras, (efter ett förslag från
SMC-riks). Förslaget om kvalitetssäkring blev ett ämne för diskussion av både SMC Skåne och
SMC Stockholm. Anette Rosén meddelade att instruktörkurs kommer att hållas i Sundsvall och i
norra Skåne. Cirka 20 personer kan tänkas närvara. Alla intresserade skall kunna beredas plats.
En påbyggnadskurs för redan upplärda instruktörer, är under uppbyggnad. SMC Stockholm kör
egna instruktörsutbildningar. SMC Skåne skall höra med dom och utbyta erfarenheter.
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Sven Kollberg redogjorde för vikten av arbete inom TSG. Något måste göras, men för
närvarande verkar ingen ta arbetet på allvar. Anders Alvarsson var sammankallande, men blir nu
istället avlöst av Rolf Larsson som är ny ansvarig och blir därmed ny sammankallande.
Rolf Larsson kräver klarare riktlinjer vad som gäller för arbetet inom TSG. Detta gäller
ekonomirapporterna från klubbarna. Sven Kollberg kommer under året att besöka klubbarna och
kan därigenom hjälpa till med viss kontakt med klubbarna. Touring: (Jürgen Markus) – Jürgen
Markus har haft kontakt med SMC-riks angående Fika-guiden. Skånetouren för 2003 är under
arbete, men är snart avslutat. Datumet för detta är satt till 03-07-26. Sven Kollberg frågade efter
uppdatering av Fika-guiden. Arbetet på denna är på gång. Rally under riksårsmötet kommer
också planeras av TOG. Sven Kollberg kom med ett förslag att anlita småbarn som skall stå och
vifta med flaggor vid målgången. TOG kunde fråga någon skola eller liknande för att få till ett lite
jippoavslut på detta rally. Pr & info: (Sven Kollberg) – Sven Kollberg berättade om
länsinformationsmötet. Informationen läggs ut på hemsidan och kopior skickas ut till styrelsen.
Information angående regionala möten. Christer Svensson håller själv i möten med de andra
länen. Christer Svensson informerade om kursdagarna på Ring Knutstorp. Det blir fyra dagar.
Datumen är satta till: 03-04-25, 03-06-27, 03-08-07 och 03-09-04. SMC-riks skall låna Ring
Knutstorp 03-09-05 i samband med riksårsmötet.Utbildning: (Kristian Seger)– Mekarkursen
kommer att hållas 03-08-17 och en HLR-kurs är planerad i mitten av maj. Kostnaden för kurser
kan ansökas via SMC-riks.
34.

Övriga rapporter
Riksårsmötesförhandlingarna hanteras av SMC-riks. Vår förfrågan är vad vi skall göra under
riksårsmötet, men vi kommer förmodligen vara en grupp som underordnar oss Maria Nordqvist
och Malin Sundqvist. Inget är fast beslutat utan flyter på. Torstein Kvamme och Sven Kollberg
håller koll på Ring Knutstorp 03-09-05. Klockan 08.00-17.00 skall det vara bankörning på Ring
Knutstorp. Riksårsmötes gruppen äskar pengar från SMC-riks. TOG kommer att bli involverade
genom att de skall lägga ett rally i samband med riksårsmötet. Rallyt bör vara cirka 15 mil.
Jürgen Markus kollar upp Skånetouren och rallyn under riksårsmötet. Sven Kollberg ser
svårigheter med för många deltagare till bankörningen, därför bör rallyt ske på samma datum
som bankörningen. Detta kommer då att vara ett alternativ till bankörning. Sven Kollberg är
huvudsammankallande för ordning och planeringen på riksårsmötet.
Information angående länsordförandemötet. Information angående anmälningarna till SMC riks
kurser. Fyra stycken är anmälda. Thommas Svensson skall gå på Introduktionskursen, Jürgen
Markus och Sven Kollberg skall gå på Marknadsföringskursen och Peter Palm skall gå på
Föreningsteknikskursen. Jürgen Markus hyr bil till kurshelgen.

35.

Kansli
Nycklar från före detta styrelsemedlemmar är borta, 7 stycken saknas. Christer Svensson
skänker låskolvar till kansliet. Nya nycklar kommer att behövas. En bättre koll på nycklarna
kommer att ske framöver. Ett förslag på deponi eller motsvarande togs upp.

36.

Övriga frågor
Christer Svensson meddelade att 2 nya grupper skall bildas. Thommas Svensson kommer att bli
ansvarig för Ungdomsgruppen. Gruppen skall få in ungdomsverksamhet i SMC Skånes klubbar,
entuismera klubbarna till att ta till sig ungdomar, värva in yngre personer till mc-världen samt få
ner olycksstatistiken för mopederna. Thommas skall på så vis försöka få ner olyckorna genom att
få ungdomarna intresserade av vår verksamhet. Mopederna är dock på väg att särskiljas från
Vägverkets statistik över mc-olyckor. Thommas belyste svårigheten att få in yngre personer i
klubbar, då det redan finns ”inpinkade revir”. Bidrag kan kanske lämnas från stat och
landsting. Eventuella bidragsansökningar från klubbar kan lämnas via SMC Skåne. Sven
Kollberg kör mycket runt till klubbarna och kan då bistå med viss draghjälp till ungdomsgruppen.
Icke klubbanslutna medlemmar är svåra att nå och diskussioner sker ute i klubbarna att bilda
125:cc avdelningar.
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Per-Göran Eriksson tog upp att det är dyrt att ta mc-kort för ungdomar, samt att mopederna
är för dyra i inköp. Sven Kollberg blir ansvarig och sammankallande för riksårsmötesgruppen.
Sven Kollberg skulle försöka värva någon intresserad till riksårsmötesgruppen.
Frågan tas upp på klubbkonferensen.
37.

Nästa möte
12 januari - Styrelsemöte
Plats: S Torggatan 3, Höör
Tid: kl 10.00

38.

Mötets avslutande
Christer Svensson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Kristian Seger

Christer Svensson
Justeras

Anette Rosén
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