OBS! Protokollet är på justeringsrunda
Protokoll fört vid styrelsemöte 03-01-12
Kansliet (Södra Torggatan 3), Höör.
Kallade:

Styrelsen – Christer Svensson, Peter Palm, Anette Rosén, Sven Kollberg, Kristian Seger, Conny Lindquist.
Suppleanter – Ronny Nilsson, Thommas Svensson, Rolf Larsson
Närvarande – valberedning - Bengt Ohlsson & Torsten Andersson, revisor - Anders Franzén,
Övriga - Leif Andersson från Hörby SoftGliders,

39.

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

40.

Dagordning
Dagordning upprättades och godkändes efter påpekande från Anders Franzén angående
numreringen. Anders Franzén menade att dagordning och protokoll skall ha samma numrering
och den skall vara löpande under verksamhetsåret. D.v.s. första protokollet efter 31/8 skall börja
på noll.

41.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Kristian Seger och Anette Rosén.
Då Jürgen Marcus (Ledamot) ej var närvarande ersattes han av Rolf Larsson.

42.

Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 02-11-24 lästes igenom under några minuter. Protokollet
godkändes sedan och lades till handlingarna.

43.

Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.

Från SMC – riks: MC-Folket nr.7/02. Protokoll fört vid SMC’s styrelsemöte i Stockholm 02/11/30
– 02/12/01. Insyltadelistan nr.2/02. SMC - aktuellt nr.4/02. Kallelse till instruktörsutbildning (Rolf
Larsson). Anmälningstalong till instruktörsutbildning (Rolf Larsson). Brev angående flaggköp
(Christer Svensson). Påminnelse av handlingar till SMC – riks (Peter Palm). Brev om en
informationsmiss angående Uppsalakursen, att enkelrumskostnaden skall betalas vid
incheckning på Scandic. Matrikelblanketter från Lille Mats MCK, Strutsens MC, Pålsjö Ändrar,
Engelholms MCK, Startmotors MC, Hibideskus Mucelures MCC, Macklean MCC, MC – klubben
Kryddan, MCK Snapphanen, Lund Touring Team, RMCK Crom Gniders, Night Eagles MC.
Protokoll från länsordförandemötet (Christer Svensson). Årsmötesprotokoll (Christer Svensson),
där Sven Kollberg’s tal var bortplockat från övriga frågor till punkten valberedningen.
Introduktionsmapp för de som är förtroendevalda (dessa har skickats ut till alla nya och gamla
styrelsemedlemmar i länen).
Annan post – Forum för talare november 2002. Brev från MC – Alliansen angående sponsring av
Knutstorpsavrostningen 2003. Adressändring från RMCK Crom Gniders.
44.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (Anette Rosén) – Resultatrapport för de olika grupperna delades ut till gruppansvariga.
Resultatrapport för hela SMC Skåne delades ut. Anette Rosén gick igenom rapporten och
förklarade lite om denna. SMC Skåne använder numera E-postgiro och denna ger bättre ränta.
Riktlinjerna för attesträtten behöver ändras. Attesträtt till de gruppansvariga, men de skall följa sin
budget. Ett maxbelopp föreslogs för denna attesträtt. Större fakturor skall attesteras av
ordförande eller vice ordförande. Reseräkningar skall vara kassören tillhanda inom 30 dagar från
aktivitetens slut. Uppgifter om kursverksamhet skall lämnas in för bidragsansökan av
landstingsbidrag. Ansökan om landstingsbidrag skall vara inlämnat innan mars. Uppgifter om
kurser m.m. inlämnas så fort som möjligt.
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Media: (Anette Rosén) – Anette Rosén meddelade att ett julklappslotteri på hemsidan, har skett
under december 2002. Tidningen Hela Skåne är på gång. Manusstoppet är vecka 8, tryckning
vecka 10 och utgivning vecka 14. Hjälp med annonssökning behövs. Sven Kollberg ville sälja
framsidan också till ett bra pris. Förslag att sälja utrymme i tidningen Hela Skåne till klubbarna för
ex. information om öppettider eller liknande lades fram. Sven Kollberg kollar med klubbarna om
intresse finns för denna sida. Ronny Nilsson menade, att en annons på framsidan av Hela Skåne
kunde missförstås för ett reklamblad och kanske slängdes direkt. Kristian Seger frågade efter
tryckkostnaden och annonsintäkten för det förra numret. Anette Rosén svarade honom detta.
Kristian Seger frågade också efter annonspriserna. Han fick svar på detta också av Anette
Rosén. Conny Lindquist och Sven Kollberg undrade varför det står pris på Hela Skåne. Anette
Rosén svarade på denna fråga.
Trafiksäkerhet: (Rolf Larsson) – Rolf Larsson har haft ett möte innan jul. Där gick aktiviteterna
för 2003 igenom. Avrostningar kommer att äga rum enligt följande: Skånes Motorcyklister & Lund
Touring Team hålls på Bulltofta den 03-04-12, RMCK Crom Gniders hålls också 03-04-12 och
MC-Alliansen håller sin på Ring Knutstorp. 03-05-01. Broms – Kurvkurserna: Tjejdag på
Knutstorp den 03-04-25, de övriga tre äger rum 03-06-27,
03-08-07 och 03-09-04. Instruktörsutbildningar: LABC/HLR i Båstad 03-02-15, praktikdag för
instruktörer på Knutstorp 03-04-25, Pedagogik-kurs i Båstad 03-03-28 till 03-03-30, MCAlliansens instruktörskurs hålls 03-04-12 på Väla motorstadion i Helsingborg. Broms-Kurvkursen
som skall arrangeras tillsammans med SMC Stockholm är ej fastställd. Ansökningarna till SMCriks är uppskickade. Rolf Larsson skall också ordna ett möte med alla instruktörerna. Anette
Rosén meddelade att SMC-riks instruktörsutbildning kan komma att läggas i Skåne. Utbildningen
för instruktörer kommer att ha begränsad giltighet. Giltigheten kommer att ligga på cirka 2 till 3 år,
sen blir det en ny utbildning för dessa. Christer Svensson har begärt olycksstatistik från
Vägverket.
Touring: (Jürgen Markus) – Jürgen Markus var inte närvarande. Ronny Nilsson hade fått någon
information från Jürgen Markus. Ronny Nilsson visste i alla fall att uppgifterna till SMC – riks var
uppskickade. Christer Svensson hade varit i Danmark och där träffat några motorcyklister. Dessa
hade efterfrågat gruppresor i Skåne.
Pr & info: (Sven Kollberg) – Det ligger nya bilder från Claesson’s och Lucia-kortegen på
hemsidan. Sven Kollberg efterfrågade bilder till hemsidan. Sven Kollberg meddelade att det inte
händer så mycket angående riksårsmötet 2003. Annonsen för Kenneth & Knutters var i alla fall
klar. Denna annons var kanske något att sätta in på hemsidan. Ett nytt länsinformationsblad hade
precis inkommet. Sven Kollberg läste upp lite från detta. Ett länsinformatörsmöte är planerat i
mars månad. Det är 9 stycken nya länsinformatörer i landet. Conny Lindquist har pratat med Bo
Mårtensson från Baloo MC angående deras planerade aktiviteter om ungdomar och mopeder.
Dom kommer att gå ut i skolor och informera om användandet av skyddsutrustning. De frågade
om SMC Skåne var intresserade. Conny Lindquist har kollat med NTF och det går nog att få
bidrag för detta. Conny Lindquist och Thommas Svensson kommer i så fall att vara involverade.
En jacka till länsinformatören skulle behövas med länsinformatör tryckt på.
Utbildning: (Kristian Seger)– Mekarkursen är planerad. Det är samling på Spången klockan
09.30 03-08-16, sen blir det färd till kurslokalen som kommer att vara på gamla F5 i Ljungbyhed.
En HLR-kurs är preliminärt planerad 03-05-03 och då är det samling klockan 10.00 på Spången
och Ljungbyhed kommer att bli utbildningsplats. Mer besked om detta meddelas på nästa möte.
FMCK ville gärna ha ett möte med SMC Skåne och andra klubbar för ett framtida samarbete.
Anette Rosén frågade om pris och antal platser på kurserna. Kristian Seger gav henne svar på
frågan.
Ring Knutstorp: (Conny Lindquist) – Conny Lindquist har fått kontraktet från Ring Knutstorp
angående aktiviteterna där. Bullerprovet på banan har blivit strängare. Airfens krävs vid körning
på banan. Christer Svensson frågade hur om det inte går att använda Sturup Raceway istället.
Sturup Raceway är kanske billigare att hyra. Anette Rosén svarade att Sturup Raceway inte är
MC godkänd ännu, men kommer nog att bli så lite senare.
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Ungdom: (Thommas Svensson) – Thommas Svensson har varit ute och pratat lite med klubbar
och personer om ungdomsverksamhet. Thommas Svensson har också varit i kontakt med en
klubb eller förening i Perstorp. De har bilar, mc och ungdomsverksamhet. De har också MCutbildning för ungdomar. Christer Svensson varnade lite för detta, eftersom det inte var en SMCklubb. Thommas Svensson följer upp detta med lite hjälp av Conny Lindquist och Kristian Seger.
45.

Övriga rapporter
Kristian Seger tog upp om telefonlistan för annonsörerna till tidningen Hela Skåne. Listan gicks
igenom. En del styrelsemedlemmar tog på sig att ringa upp dessa annonsörer och fråga om de
var intresserade av en annons i tidningen Hela Skåne. Annonsen bör vara inlämnad till vecka 8.
Anette Rosén meddelade att alcometern har varit på service. Den skall bara hämtas ut från
posten. Den tas med till nästa möte. Anette Rosén redovisade varför alcometern inköptes. Den
skulle vara med på träffar, aktiviteter och att lånas ut till klubbar.

46.

Kansli
Ny låscylinder kommer att installeras.

47.

Riksårsmöte
Det är klart från gamla F5 i Ljungbyhed. SMC-riks hade inte hunnit med mera. Touringgruppen
tar fram en touristrunda under våren. SMC Skåne skall också försöka sälja tröjor och märken på
riksårsmötet. Tröjor till funktionärer disskuterades. Sven Kollberg föreslog en färggrann som
också kunde användas till funktionärer på Knutstorp. I maj skall det vara ett regionsmöte
angående riksårsmötet. Christer Svensson läste upp riktlinjerna för att anordna riksårsmöte.
Samarbetet har inte kommet igång ännu. Sven Kollberg tyckte att vi kunde anlita MC-klubbar i
Skåne att hjälpa till på riksårsmötet. Förslag på tröjor tas fram till nästa möte. Leif Andersson från
Hörby SoftGliders kände någon som hade motorcyklar från 1960-talet. Dessa kunde i så fall vara
utställda på riksårsmötet, eftersom det skall vara 1960-tals tema.

48.

Övriga frågor
Rolf Larsson frågade varför Tollarps MC inte var förkryssade på klubbkonferensen. Anledningen
var att man inte kryssat i sig på närvarolistan. Kristian Seger frågade om det finns matrial
angående MC-klädsel. Rolf Larsson har letat efter en film/videofilm om detta. Anette Rosén gav
ett förslag om en kampanj från SMC Skåne. Conny Lindquist hade varit i kontakt med SMC-riks i
detta ärende. SMC-riks hänvisade till NTF. Ronny Nilsson meddelade att vissa försäkringsbolag
har krav på MC-ställ. Kristian Seger fick i mandat att skriva till SMC-riks om detta ämne. Anette
Rosén frågade om protokollen kunde läggas ut på hemsidan. Mötesdeltagarna godkände detta.

49.

Nästa möte
Nästa möte hålls på Kansliet i Höör 03-02-23 klockan 10.00.

50.

Mötets avslutande
Christer Svensson tackade för visat intresse och tackade alla.

OBS!
Ojusterat protokoll
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