Protokoll fört vid styrelsemöte 03-10-18
Kansliet i Höör.
Närvarande:

Styrelsen – Christer Svensson, Sven Kollberg, Peter Palm, Anette Rosén, Kristian Seger,
Jürgen Markus, Conny Lindquist.
Suppleanter – Rolf Larsson, Ronny Nilsson, Thommas Svensson.
Revisorer – Per-Göran Eriksson, Anders Franzén.
Valberedning – Bengt Olsson

11.

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

12.

Dagordning
Dagordning upprättades och godkändes.

13.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Thommas Svensson och Ronny Nilsson.

14.

Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 2003-11-04 godkändes och lades till handlingarna.

15.

Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.

Från SMC-riks: MC-Folket nr.6/03. 2 stycken Matrikelblanketter för nya styrelsen 2004.
Insyltadelistan 2003-04. Brev till nya länsredaktören 2004. Ansökningsblanketter för
instruktörsutbildning. Brev angående uppgifter till SMC kalendern. Inbjudningar till kurshelgen
2004-02-13 till 2004-02-15. Brev angående uppgifter SMC-riks behöver få in innan 2003-11-30.
Lista över senaste styrelseprotokoll SMC-riks fått in av länen. Kallelse till MCT-möte.
Underskrivet protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Ljungbyhed 2003-09-06. Lista över
MCT nätverksansvariga i länen. Lista till där de företag som ger rabatter skall fyllas i.
Rabbisbladet nr.3 2003. Forum för talare (oktober 2003), denna skall avbokas på mailen.
Adressändring från medlem i länet (skall skickas till SMC-riks). Svar från bidragsansökan hos
Ängelholms kommun (avslag).

16.

Rapporter från arbetsgrupperna
Under denna punkt arbetades det med verksamhetsinriktning, verksamhetsberättelse och budget
inom varje grupp. Detta arbete blev klart under mötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17.

BKK: (Anette Rosén)
Ekonomi: (Anette Rosén)
Media: (Anette Rosén)
Pr & info: (Sven Kollberg)
Touring: (Jürgen Markus)
Trafiksäkerhet: (Rolf Larsson)
Ungdom: (Thommas Svensson)
Utbildning: (Kristian Seger)

Övriga rapporter.
Revisorerna informerade att revisionsberättelsen såg bra ut. Det fanns inget att klaga på.
Per-Göran Eriksson berömde hanteringen av bidraget till MC-Alliansen’s avrostning.

Adress i detta ärende
SMC Skåne län
C/o Peter Palm
Orrspelsvägen 11
240 14 Veberöd

Telefon i detta ärende
046-808 26
smcskane@hotmail.com
www.smcskane.org

Postgiro
41 43 49 – 1

Org. Nummer
842000-7174

18.

Kansli
Inget att rapportera under denna punkt

19.

Länsårsmötet
Christer Svensson informerade om inkommen motion till länsårsmötet. Motionen handlar om
broms/kurvteknikkursens handhavande kommande år. Styrelsen föreslår att kursen görs till en
egen arbetsgrupp som blir underställd styrelsen. Sven Kollberg frågade valberedningen, om
sittande revisorer stannar kvar nästa år också? Bengt Olsson svarade honom att förslaget är det
skulle de göra. Sven Kollberg anser att revisorerna stämmer av lite oftare. Per-Göran Eriksson
svarade honom att revisorer inte får lägga sig i verksamheten. Detta skall styrelsen sköta. De kan
enbart påpeka uppenbara fel i skötseln av ekonomin. En diskussion kom igång angående
revisorer och revisioner. Thommas Svensson tyckte att revisorer kunde synas lite mer på
styrelsemötena. Per-Göran Eriksson skall vara mötesordförande på länsårsmötet och ville därför
gärna ha alla papper två veckor innan dess. Anette Rosén gick igenom budgetförslaget för nästa
år. Anette Rosén påpekade att broms/kurvteknikkurserna kommer att stå under en egen kolumn.
En diskussion kom upp angående storkurshelgen i Sollentuna. Anette Rosén frågade om
avtackningen av avgående styrelsemedlemmar. Vem som skulle sköta detta och vad som skulle
köpas in? En diskussion angående detta kom igång, men till slut tog Anette Rosén på sig att fixa
detta. Anette Rosén kommer att få tillskickat sig medlemsstatistiken från SMC-riks. Som mat till
länsårsmötet, kom förslaget att gå till Pizzeria Kreta, som ligger ca. 200 meter längre bort på
gatan. Mötet tyckte att det lät bra. Rolf Larsson skall anordna ett möte med kontaktpersonerna för
avrostningarna och tänkte då ha detta en timme innan årsmötet. Mötet tyckte att det kunde vara
lämpligt, då kunde dom stanna kvar på länsårsmötet också.

20.

Övriga frågor
Per-Göran Eriksson frågade om betalningen för att anordna kvällsträff är beslutad?
Sven Kollberg meddelade att beslutet står i protokollet från styrelsemötet 2003-08-10.
Per-Göran Eriksson frågade också om tidningen Hela Skåne kommer att finnas nästa år? Anette
Rosén föreslog att tidningen Hela Skåne tar ett sabbatsår under nästa verksamhetsår. Kristian
Seger berättade om Triumph-klubberns skötsel av sin medlemstidning. Sven Kollberg
informerade att han hade varit på ett möte, där det hade diskuterats angående redaktören för
tidningen MC-Folkets hantering av länens inskickade reportage. Det har varit för mycket
refusering av texten i dessa. Christer Svensson meddelade att MC-Folket är ett eget bolag i
SMC. Per-Göran Eriksson frågade om broms/kurvteknikkursens ekonomi. Har den gått
plus/minus noll? Anette Rosén svarade honom att dessa kurser hade gått minus i år. Detta p.g.a.
att banhyran för Ring Knutstorp har stigit rejält. Förslag kom upp att kolla med Falkenbergs
motorbana eller Sturup Raceway. Per-Göran Eriksson anser att kursen skall vara
självförsörjande. Anders Franzén frågade om det finns någon lista på vem som har genomgått
instruktörsutbildningen genom SMC-riks? Detta kommer att bli ett krav, att en SMC utbildad
instruktör skall närvara på avrostningarna. Rolf Larsson informerade att en sådan lista finns.

21.

Nästa möte
Nästa möte, som är länsårsmötet, hålls 2003-11-08 klockan 13.00. Platsen är på kansliet.
Styrelsen bör vara där klockan 12.00.
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22.

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

Vid protokollet
Peter Palm

Ordförande
Christer Svensson
Justeras

Thommas Svensson
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Ronny Nilsson
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