Protokoll fört vid styrelsemöte 03-11-30
Kansliet i Höör.
Närvarande: Anette Rosén, Sven Kollberg, Bo-Göran Hansen, Katarina Nilsson, Jürgen Markus, Rolf Larsson, Torstein Kvamme,
Mathias Nilsson, Anders Franzén, Bengt Olsson, Från MC-Alliansen Torsten Nyman samt Janos Grönhed.

30.

Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén öppnade mötet.

31.

Dagordning
Ändrades och godkändes.

32.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Bo-Göran Hansen samt Mathias Nilsson valdes.

33.

Föregående protokoll
Konstituerande möte 03-11-08 lades till handlingarna.

34.

Valberedningen
Bengt Olsson meddelar att revisorsuppleant Kristian Seger avgår med omedelbar verkan. Kristians
frånvaro tidigare verksamhetsår har diskuterats. Sven Kollberg anser att har man en styrelsepost måste
man visa sig.

35.

Posten (K = kansliet)
4 stycken Matrikelblanketter från SMC-riks.(Länspärmen). MC-folket 7/2003(K). Från Kristianstads
kommun, avslag på bidragsansökan (Bo-Göran). Faktura från Formo (Bo-Göran). Kultur Skåne har
skickat ett förslag på hur bidragsreglerna ska se ut (Anders). Meddelande från Ideér för livet-stiftelsen om
stipendium på 5000:- som tillfallit SMC Skåne för projekt kallat ”Rätt klädd”(Anette).

36.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (Bo-Göran) Budgeten samt riktlinjer delades ut. Budgeten ska hållas! Reseräkningarna,
redovisas senast 30 dagar efter aktiviteten samt ska attesteras av ansvarig om man haft utlägg för en
annan arbetsgrupp.
MIT: (Mathias) Hemsidan håller på att ändra utseende. Webmastern har fått en egen mailadress.
PRIM: (Sven) HD-shopen har öppnat. Sven var där och överlämnade en blomma från SMC-Skåne. Detta
blev mycket uppskattat. Svårt att få någon SMC representant till Claessons öppet hus, Sven själv är
bortrest den helgen. Anette besöker Luciakortegen i Malmö. Mathias efterlyste ett PR-kit som borde
innehålla jacka, flagga, broschyrer m.m. SMC-riks håller på att sammanställa ett bra PR-kit.
Kvällsträffarna: Torsten undrade varför reglerna hade blivit ändrade. Bengt gav svar att de hade spårat
ur. Brev angående kvällsträffarna skrivs av Sven och skickas ut till klubbarna med nästa utskick.
TOG: (Jürgen) Skånetouren körs den 24 juli. Det blir ingen restaurang som slutstation. Sven undrade om
den tidigare diskuterade gemensamma turen till Holland.
TSK: (Rolf) Avrostnings ansökning från Cromgniders saknas. Ny avrostning: Startmotors 4 april. Rolf och
Torstein har varit på nätverksmöte med SMC-riks: Eftersom avtalet med Trygg Hansa är uppsagt kan
pengar för avrostningarna utebli. SMC-riks pratar bl a om sponsorpengar istället. Torsten undrade hur det
blir med ansvarsförsäkringen. Inget är klart i dagsläget. Vidare diskuterades klass-7 projektet. De hade
med sig statistik över antalet dödsolyckor. Torstein ska på möte med SMC-riks nästa helg. Stig, som är
utbildad SMC-instruktör, kan erbjuda avrostningsarrangörer utbildning/genomgång av övningar.
BKK: (Torstein) BKK-gruppen är uppdelad i mindre arbetsgrupper. 4-5 dagar är planerade på Ring
Knutstorp. Banhyran är dock inte fastställd. Sven undrade hur man bromsar rätt med sin MC. Diskussion
uppstod. Bromsövningarna finns inte med i nuvarande utbildningskompendium, men ska läggas till.
Ungdom:
Utbildning:

Adress i detta ärende
SMC Skåne län
C/o Katarina Nilsson
Biblioteksgatan 1A
260 50 BILLESHOLM

Telefon i detta ärende
042-732 58
smcskane@hotmail.com
www.smcskane.org

Postgiro
41 43 49 – 1
Org. Nummer
842000-7174

37.

Övriga rapporter.
Klubbkonferensen är genomförd. Aktivitetslista skrevs. MC-folket hade utkommit för tidigt samt manuset
till länsspalten hade blivit ändrat. Anette ska påpeka detta för Magnus Klys. Deadline 30 nov för länsmatrikel, verksamhet- kassa- och revisionsberättelse, länsredaktör samt TS redovisning. Klubbarna
måste inkomma med redovisning efter 20 dagar så länet hinner redovisa på 30 dagar. Välkomstbrevet
som SMC-riks skickar ut till nya medlemmar är justerat. 14-15 feb håller SMC-riks storkurs för samtliga
länsstyrelser . MC-folket har presstop 8 dec och utgivning sker 21 jan. Maila Peter om vad som ska med.
Aktionslista ska upprättas. Frågan om ersättning till Mc-Alliansen för mc-fortbildning och
instruktörsutbildning togs åter upp. Redovisningen från Mc-Alliansen inlämnades försent enligt de regler
som beslutades på klubbkonferensen 2002. Föregående styrelse fastslog 03-10-18 att ersättning inte
skulle betalas ut. Diskussion uppstod om länet skulle betala ut pengarna trots förseningen. Med 3 röster
för och 4 mot beslöt nuvarande styrelse att inte riva upp tidigare beslut. Sven ville reservera sig mot detta
beslut. Torsten Nyman påpekade att hans e-mail blivit feltolkat och stämmer inte överens med vad som
står i tidigare protokoll. Diskussion följde angående SMC-instruktörer. Anette uppmanade Mc-Alliansen
och Katarina att gå igenom detta med Rolf. Underlag till verifikat 25 (2001) har inkommit från McAlliansen.

38.

Övriga frågor
Styrelsen uppmanades att till nästa möte komma med förslag till Projektet ”Rätt klädd” .

39.

Nästa möte
Hålls hos Skånes motorcyklister / Malmö söndag 11 januari 2004.

40.

Mötets avslutande
Anette tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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