Protokoll fört vid styrelsemöte 03-02-23
Kansliet (Södra Torggatan 3), Höör.
Närvarande:

Styrelsen – Christer Svensson, Peter Palm, Anette Rosén, Sven Kollberg.
Suppleanter – Ronny Nilsson, Rolf Larsson
Valberedning - Bengt Ohlsson & Torsten Andersson.
Övriga - Leif Andersson från Hörby SoftGliders & Christian Nilsson från Tollarps MCK,

51.

Mötets öppnande
Vice Ordförande Sven Kollberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Ordförande Christer Svensson läste upp ett mail från Mathias Fröjd. Detta mail gällde
vajerräckena. De ville ha ett möte med SMC Skåne. Sven Kollberg kommenterade att i så fall bör
ingen från SMC’s kansli vara med. Christer Svensson höll med och menade att ingen anställd bör
föra styrelsens talan.

52.

Dagordning
Dagordning upprättades och godkändes.

53.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Sven Kollberg.

54.

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

55.

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

56.

Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.

Från SMC – riks: MC-Folket nr.1/03. Kallelser till länsinformatörskonferens (Sven Kollberg),
länsordförandekonferens (Christer Svensson) och MCT-möte (Rolf Larsson). Brev från ENIRO
(Anette Rosén). Reklam från Papperskedjan (Anette Rosén). Matrikelblanketter från: LMK-TT,
Chios MCC, Aviatörernas MC, MCK Gladiatorerna, Perstorps MCK, MCK High Riders, Lönsboda
Touring Club, Heinge Bulls MC, Eslövs MCK & Bjufs MCK. Återsänt SMC Skåneprotokoll från
Iron Eagles MC. Forum för talare januari 2003. Rabbisbladet nr.?. SMC Väst program 2003.
Fickspegeln 2003 SMC Stockholm. 2 stycken felskickade mail från Leif Snare (dessa skulle till
SMC riks). Ett mail från Dr. Magnus C. Ohlsson angående dåliga väglagningar.
57.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (Anette Rosén) – Resultatrapport för de olika grupperna delades ut till gruppansvariga.
Sven Kollberg frågade om allt på gamla räkenskapsåret kommet in. Anette Rosén svarade
honom. Riktlinjer för verksamheten inom SMC Skåne län att gälla tillsammans med stadgarna
delades ut.
Media: (Anette Rosén) – Presstopp för tidningen Hela Skåne. Sven Kollberg har sålt framsida till
Claesson’s motor. Annonsplatserna gicks igenom. Annonsörena går före om färgsidorna.
Diskussion kom upp varför SMC riks inte vill betala för sin annons angående riksårsmötet.
Tidningen Hela Skåne bör tryckas i ca. 11.000 exemplar för att räcka till riksårsmötet också.
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Trafiksäkerhet: (Rolf Larsson) – Har anmält sig tll MCT-kursen i Uppsala. Annette Ögren hade
lämnat in två ansökningar till avrostningar. Dessa visste Rolf Larsson ingenting om. Annette
Ögren hade lämnat dessa till Anders Alvarsson och dessa hade inte blivit förmedlade vidare till
Rolf Larsson. En fråga ställdes om hur finanserna för broms/kurvkurserna låg till. Anette Rosén
svarade att de brukar gå jämt upp. Denna gång kommer det att bli lite dyrare p.g.a. avgiften för
”airfence”. Instruktörslistan efterfrågades av Rolf Larsson. Denna har nog Anders Alvarsson
hemma hos sig. SMC riks betalar endast för 2 instruktörer per län till instruktörskursen. Anette
Rosén frågade om länet var berett att betala för fler. Anette Rosén tror att det rör sig om 5-6
personer i så fall. Det är mat/boende-kostnaden detta gäller för. Detta kommer att i så fall tas på
länstian. Christer Svensson tyckte att det kanske var ett fall för NTF, eftersom det handlar om
trafiksäkerhetsutbildning. Christer Svensson menade också att de utbildade skulle teckna ett 3års kontrakt med SMC. Anette Rosén berättade att SMC riks kommer att kräva att instruktörerna
är utbildade genom SMC.
Touring: (Jürgen Markus) – Jürgen Markus var ej närvarande. Ronny Nilsson meddelade att
rallyt till riksårsmötet skulle starta i Höör och avslutas i Ljungbyhed. Sven Kollberg tyckte att rallyt
bör startas och avslutas på riksårsmötesplatsen (Ljungbyhed). Rallyt bör äga rum på fredagen.
Skånetouren är i stort sett färdigplanerad. Det är bara lite finjusteringar kvar. Christer Svensson
har skrivit lite om detta i sitt tal i tidningen Hela Skåne.
Pr & info: (Sven Kollberg) – Sven Kollberg meddelade att tiden mest gått åt till
riksårsmötesplanering och annonssökning till tidningen Hela Skåne. Hade pratat med Magnus
Klys som är chefredaktör på tidningen MC-Folket på kursen i Uppsala. Magnus Klys hade då
sagt att SMC Skånes tidning Hela Skåne kunde medskickas tidningen MC-Folket. Sven Kollberg
berättade lite om marknadsföringskursen i Uppsala. Sven Kollberg hade också fått reda på att
det finns mediaskolor som gärna tar emot layoutuppdrag till en billig peng.
Utbildning: (Kristian Seger)– Kristian Seger var ej närvarande. Christer Svensson meddelade att
Hjärt/Lung Räddnings-kursen (HLR) är planerad att äga rum 03-05-17 på gamla F5 i Ljungbyhed.
Det kommer också att bli en Temakväll 03-04-23 på samma ställe. Temat för denna kväll handlar
bl. a. om trafikskador. Föreläsare är en som själv råkat ut för en trafikolycka. Det är fri entré till
Temakvällen. Temakvällen börjar klockan 19.00.
Ring Knutstorp: (Conny Lindquist) – Conny Lindquist var ej närvarande. Anette Rosén
meddelade att Tjejkursen var ändrad till 03-06-27. Anmälan sker genom SMC Skånes hemsida.
Denna anmälningstalong kommer att ligga under sidan Nyheter. Kommer också att nämnas i
tidningen Hela Skåne.
Ungdom: (Thommas Svensson) – Thommas Svensson var ej närvarande. Jürgen Markus hade
pratat med Sven Kollberg om att anordna ett rally för ungdomar som kör moped. SMC riks har
också något på gång för 125 cc förare.
58.

Riksårsmötet
Christer Svensson meddelade att, det mesta sköts från SMC riks. Sven Kollberg delade ut en
lista över personalbehovet till mötet. Denna lista gicks igenom. Incheckningen till gamla F5 i
Ljunbyhed sköts av personal därifrån. Sven Kollberg meddelade att Torstein Kwamme har full
kontroll över instruktörer och flaggvakter till körningen på Ring Knutstorp. FMCK kommer att vara
närvarande med MC och instruktörer för lite grus/terräng-körning. Det största personalbehovet
kommer att bli till insläppet. Tommy Andersson som är ägare till 60-tals maskinerna som kommer
att ställas ut där, ville gärna ha dessa under uppsikt och tak. Ett förslag kom upp att kanske
ordna 2 rally under riksårsmötet. Anette Rosén menade att de i så fall mer kunde vara som en
”sigtseeing” tur i den naturfina omgivningen. TOG tar fram några förslag till dessa turer. Sven
Kollberg hade inte planerat något funktionärsmöte ännu.
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Det är kanske bättre att ordna detta lite längre fram, så att ingen hinner glömma bort vad som
skall göras. Christer Svensson frågade om inte SMC Skåne bör planera PR-material till
riksårsmötet. Detta gäller bl.a. tröjor till funktionärerna. Vi skulle också kunna ordna t-tröjor till
försäljning. Bengt Ohlsson hade pratat med Maria Nordqvist på Motormässan. Han hade en
diskussion om tröjor och broschyrställ o.dy. som används vid SMC’s arrangemang. Bengt
Ohlsson undrade varför inte SMC riks kunde köpa in detta till länen. En slogantävling föreslog av
Anette Rosén. Denna slogan skulle tryckas på tröjorna till riksårsmötet. Denna tävling kan läggas
på hemsidan. Sista tävlingsdag kommer då att bli ?.
59.

Övriga rapporter
Anette Rosén meddelade att hon hade lyssnat av telefonsvararen på kansliet. Det hade
inkommet två samtal. Anette Rosén meddelade också att nya kuvert behöver köpas in. Peter
Palm ordnar detta med ett tryckeri, eftersom loggan skall tryckas. Claesson’s motor har
kundmässa/öppet hus 1-2 mars. Öppettid klockan 9.00-16.00 på lördagen och klockan 11.0016.00 på söndagen. Ronny Nilsson erbjöd sig att vara där. Conny Lindquist kommer nog också
att vara där. Sven Kollberg kollar upp detta. Kanslijouren börjar i april. Sven Kollberg tyckte att
det är för lite intresse från klubbarna, att vi håller styrelsemöte hos dom. Sven Kollberg
efterfrågade en masterpärm för varje grupp. Varje grupp tar fram en till nästa möte.

60.

Övriga frågor
En lamineringsmaskin efterfrågades av Anette Rosén. Torsten Andersson hade en på jobb, men
det behövdes då lamineringsfickor i det format som Anette Rosén ville ha. Anette Rosén skulle
använda detta till namnbrickor till riksårsmötet o.dy. Ronny Nilsson skulle också kolla upp detta.

61.

Nästa möte
Nästa möte hålls på gamla F5 i Ljungbyhed 03-04-06 klockan 10.00.

62.

Mötets avslutande
Sven Kollberg tackade för visat intresse och tackade alla.

Vid protokollet
Peter Palm

Vice Ordförande
Sven Kollberg
Justerat av Rolf Larsson och Ronny Nilsson
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