Protokoll fört vid styrelsemöte 03-08-10
Kansliet i Höör.
Närvarande:

Styrelsen – Christer Svensson, Sven Kollberg, Peter Palm, Anette Rosén, Conny Lindquist, Kristian Seger.
Suppleanter – Thommas Svensson.
Revisor – Anders Franzén.
Valberedning – Bengt Olsson

99.

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

100.

Dagordning
Under punkt 104, så ändrades det i gruppordningen för att Kristian Seger behövde gå lite tidigare
från mötet. Detta gjordes och därefter godkändes dagordningen.

101.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Anders Franzén och Thommas Svensson.
Då Jürgen Markus (Ledamot) ej var närvarande ersattes han av Thommas Svensson.

102.

Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

103.

Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.

Från SMC-riks: Underskrivet protokoll från styrelsemötet 31 maj – 1 juni 2003 på High Chapparal.
Utbetalningsavi från Bankgirot (Anette Rosén). Annons för cruisingrunda med Cranke Cruisers.
Rapport från mötet på Ring Knutstorp och Ljungbyhed 4 juli 2003. Forum för talare augusti 2003.
Mail från Kristdemokraterna angående vajerräcken.
Christer Svensson tyckte att tidningarna som står i stället, kunde säljas. Det bör kollas upp först
att det finns en kopia på kansliet.
104.

Rapporter från arbetsgrupperna
Utbildning: (Kristian Seger) – Kristian Seger meddelade att det bara var 4-5 personer anmälda
till mekarkursen den 17 augusti. Av dessa är 2 säkra. Kristian Seger tyckte att det var för lite
anmälningar för att ha kursen. Kristian Seger bad styrelsen att försöka ragga folk till kursen.
Styrelsemedlemmarna skulle då ringa Kristian Seger omedelbart när de fått tag på någon. HLRkursen kommer att bli av i slutet på september eller början på oktober. Datumet är inte klart ännu.
Sven Kollberg meddelade att, om kursen skulle läggas efter länets årsmöte så är det ju en ny
styrelse. Christer Svensson gav svaret, att det som beslutas detta året skall den nya styrelsen
fortsätta jobba med. Denna kurs kommer att hållas av FMCK i deras lokal och med deras
utrustning. En diskussion kom upp angående mekarkursens vara eller icke vara. Anette Rosén
kom med förslaget att skjuta upp den till våren. Sven Kollberg föreslog till hösten. Bengt Olsson
visste om några som var intresserade av att deltaga. Mötet beslöt att Kristian Seger själv får ta
ställning till om kursen blir av den 17 augusti. En diskussion angående instruktörskurs kom upp.
Anette Rosén meddelade att för en instruktör skall bli SMC godkänd måste ha genomgått en
HLR-kurs. Det blev en diskussion om vem som skall betala för denna kurs. Anette Rosén
informerade också att minst en godkänd instruktör skall närvara på avrostningar, broms/kurvkurs
eller liknande arrangemang. Ett försäkringsbolag kommer också att kräva detta.
Ekonomi: (Anette Rosén) – Anette Rosén informerade att ekonomin är lite ansträngd för tillfället.
Anette Rosén skall ha ett möte med Anders Franzén, Conny Lindquist och Sven Kollberg efter
styrelsemötet. Anette Rosén meddelade att verksamhetsåret är slut den 31 augusti.
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Anette Rosén informerade också att 7 september är sista datum för inlämnandet av
reseräkningar. Bengt Olsson tyckte att ett maxbelopp kunde betalas ut för att arrangera
kvällsträff. Bengt Olsson informerade också att meningen från början med kvällsträffarna, var att
bjuda in allmänheten. En diskussion kom upp angående betalningen för klubbarnas kvällsträffar.
Conny Lindquist menade att ett fast belopp till klubbarna var bästa förslaget för kassörens
arbete. Thommas Svensson undrade varför klubbarna skall ha betalt för att visa upp sig? Christer
Svensson berättade historien om kvällsträffens tillkomst. Kristian Seger hade ett förslag att SMC
tillsammans med lokal klubb och handlare anordnar en träff för att visa upp sig istället för
kvällsträffarna. Sven Kollberg undrade isåfall om vem som skulle sköta ytterligare ett
arrangemang? Thommas Svensson föreslog att idémakaren själv skulle sköta detta isåfall.
Anette Rosén föreslog att vi kunde vara ute på någon av klubbarnas veckoaktivitet istället för att
vara på jourkvällarna på kansliet. Detta för att få ner resekostnaderna. De skulle då köra på en
aktivitet som låg närmast. Anders Franzén informerade att budget för kvällsträffarna skall läggas
upp för nästa verksamhetsår. Kostnaderna för kvällsträffarna togs upp igen. Christer Svensson
informerade att det bara är en från styrelsen som får reseersättning på kvällsträffen. Anette
Rosén informerade att det är tre kvällsträffar kvar detta året. Anette Rosén meddelade också att
sista dag att skicka in ansökan för att anordna kvällsträff är 31 december. Anette Rosén föreslog
att klubbarna kunde få en summa utan krav på fika till kvällsträffsarrangering. Mötet beslöt att en
tia + maxbelopp skulle utbetalas. En livlig diskussion angående maxsumman kom igång. Sven
Kollberg tyckte att en summa på 1000:- var för låg. Sven Kollberg tyckte 2000:- lät bättre. Anette
Rosén meddelade att det var cirka 10 anmälda kvällsträffar detta året.
Mötet beslöt sätta summan till max 2000:- per kvällsträff fr.o.m. dags datum.
Christer Svensson föreslog att SMC Skåne kunde vara mer ute på kvällsträffarna och sälja tröjor
etc. etc. Bidragsansökningar har blivit inlämnade. EU-bidrag kan också sökas, men då behövs
det konkreta förslag på aktiviteter. Styrelsen skulle fundera på förslag till nästa styrelsemöte.
Media: (Anette Rosén) – Anette Rosén meddelade att Bigfoot adressen till e-mailen kommer att
dödas. Nu skall bara Hotmail-adressen användas. Anette Rosén har varit i kontakt med Kenneth
& the Knutters angående sponsring för en tävling på hemsidan. Några artiklar och annonser för
tidningen Hela Skåne är klara.
Trafiksäkerhet: (Rolf Larsson) – Rolf Larsson var ej närvarande. Anette Rosén informerade att
instruktörsutbildning äger rum 21 – 23 augusti.
Touring: (Jürgen Markus) – Jürgen Markus var ej närvarande. Bengt Olsson meddelade att han
hade fått beröm från deltagarna på Skånetouren. En diskussion kom upp om vi skulle ta betalt för
denna Tour. Bengt Olsson hade också fått frågan om varför starten alltid sker från Perstorp?
Pr & info: (Sven Kollberg) – Anette Rosén och Sven Kollberg är mycket ute på arrangemangen
som anordnats i länet. Sven Kollberg klagade på att informationen från SMC-riks är dålig. För
tillfället beror det nog på semester. 30 augusti är det MC-kortege i Eslöv. Sven Kollberg kommer
att närvara på denna. Sven Kollberg informerade att platsen för vårat årsmöte, som Torsten
Andersson skulle kolla upp, blev för dyrt. Förslag på lokal kom upp. Förslag nummer 1 var
Backagården i Höör. Anette Rosén fick i uppdrag att kolla upp detta.
Förslag nummer 2 var Ljungbyhed. Peter Palm fick i uppdrag att kolla upp detta. Kallelsen till
vårat årsmöte hinner ej att komma ut i tid, så mötet beslöt flytta fram årsmötet till 8 november
klockan 13-16. Årsmötesrallyt blir då inte av.
Ring Knutstorp: (Anette Rosén) – Anette Rosén informerade att pengarna från SMC-riks för
avrostningarna och Broms/Kurvteknikkurserna är utbetalda. Anette Rosén berättade om
fördelningen av dessa. Anette Rosén informerade också att det går att göra en tilläggseskan hos
SMC-riks om det finns något kvar i potten. Lokalen till förarmötet var ej öppnad på Ring Knutstorp
den 7 augusti. Anette Rosén skall begära tillbaka lokalhyran från Ring Knutstorp.
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Anette Rosén rapporterade lite från Broms/Kurvteknikkursen den 7 augusti. Några avåkningar
blev det. Några av dessa var bara halvförsäkrade. Ambulanspersonalen skötte sig utmärkt.
Conny Lindquist berömde dessa för ett väl utfört arbete. Thorstein Kvamme har varit ute och
pejlat lite vad deltagare skulle vara villiga att betala. De hade svarat att max 750:- kunde vara en
skälig summa. Anette Rosén föreslog att kanske skippa maten kunde få ner kostnaden.
Deltagarna kunde isåfall köpa maten själva. En diskussion kom upp angående deltagarpriset på
Broms/Kurvteknikkurserna. Christer Svensson meddelade att ekonomin för
Broms/Kurvteknikkurserna måste ses över nästa år. Sven Kollberg hade synpunkter på
ekonomin för riksårsmötet kontra de regionala aktiviteterna. Anette Rosén informerade att några
instruktörer hade varit hos SMC Stockholm på en av deras Broms/Kurvteknikkurs. Dessa skall
rapportera till Anette Rosén vad de tyckte om deras kurs. Anette Rosén berättade lite om hur det
går till på Broms/Kurvteknikkurserna. Thommas Svensson frågade om klubbarna har gjort
förfrågningar om att använda instruktörer från Broms/Kurvteknikkurserna? Anette Rosén
svarade att ingen klubb har hört av sig ännu. Sven Kollberg informerade att han ännu inte har lärt
sig att bromsa på de kurser han kört på.
Anette Rosén informerade att detta året skulle inte bromsen användas i kurvorna vid de två första
passen och de övriga med broms. Det skulle vara en övning att köra välbalanserat. Conny
Lindquist meddelade att Broms/Kurvteknikkurserna ej är någon avrostning.
Broms/Kurvteknikkurserna är till för de som redan kan köra.
Ungdom: (Thommas Svensson) – Thommas Svensson har varit ute hos klubbarna i länet och
”minglat”. Klubbarna verkar inte vara intresserade av ungdomsverksamhet. Thommas Svensson
menade att denna aktivitet borde struktureras om lite. Anette Rosén kom med ett förslag.
Förslaget utgick från att lägga ett pass på Broms/Kurvteknikkurserna till 125cc förare och att
denna skulle vara gratis för dom.
105.

Riksårsmötet
Christer Svensson informerade att det inte var så mycket att rapportera från SMC-riks. Thommas
Svensson meddelade att touringrundan till riksårsmötet i stort sett var klar. Anette Rosén
meddelade att tröjorna till funktionärerna var klara. Gruppansvariga skall anmäla storlekarna till
Anette Rosén. Anette Rosén behövde hjälp med att ringa de lokala sponsorer hon har skickat
brev till. Anette Rosén frågade om varför inte Ducati har blivit tillfrågade angående demohoj?.
Christer Svensson informerade att det var skänkt priser till lotteriet för 15.000:-. Anette Rosén
föreslog att göra fållor till körningarna på Ring Knutstorp och där sätta upp banderoller med mchandlarnas loggor/namn på. Bengt Olsson har hört ute bland medlemmarna frågan om varför
kostnaden för riksårsmötet blir så dyrt? Sven Kollberg undrade lite om arbetsfördelningen för
ordiskonferensen och den andra biten på bankörningen. Christer Svensson tyckte att Sven
Kollberg kunde gå på ordiskonferensen. Bengt Olsson tycker att Maria Nordkvist styrde och
ställde lite väl mycket i länen. Sven Kollberg har också hört om detta. Anders Franzén frågade
om hur de som skall hjälpa till, kommer att bli informerade om var de skall vara? Anette Rosén
svarade att de gruppansvariga skall informera sina gruppmedlemmar detta. Nästa möte inom
riksårsmötesgruppen är 21 augusti på kansliet i Höör.

106.

Övriga rapporter
Diskussion om jourkvällen skall vara kvar kom upp. Förslaget att köra ut på en aktivitet istället
kom upp igen. Att lägga kostnaden där istället för att sitta på kansliet. Det har ju inte varit många
besökare på dessa jourkvällar. Men jourkvällarna för den närmaste tiden blev att Sven Kollberg
sitter där 14 augusti och Anders Franzén sitter där 28 augusti. Christer Svensson föreslog att
flytta långmötet till 18 oktober istället för 21 september. Kallelsen hinner inte komma ut i tid för att
hålla årsmötet 4 oktober. Årsmötet flyttas fram till 8 november istället. Mötet godkände detta.
Nästa styrelsemöte blir då 4 oktober. Anette Rosén informerade att videofilmen från tjejernas
Broms/Kurvteknikkurs finns till utlåning. Christer Svensson lånade den direkt.
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107.

Övriga frågor
Anette Rosén frågade om SMC-riks har tillfrågat SMC-Skåne om förslag till personer till styrelsen
i SMC-riks? Christer Svensson svarade att han hade blivit tillfrågad.

108.

Nästa möte
Nästa möte hålls 4 oktober klockan 10.00. Plats meddelas genom kallelsen

109.

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

Vid protokollet

Ordförande

Peter Palm

Christer Svensson
Justeras

Anders Franzén
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