Protokoll fört vid styrelsemöte 04-04-18
Kansliet i Höör.
Närvarande:
Anette Rosén, Bo-Göran Hansen, Katarina Nilsson, Peter Palm, Jürgen Markus,
Conny Lindquist,, Mathias Nilsson, Rolf Larsson, Bengt ”Rost” Olsson, Torsten Andersson

74.

Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

75.

Dagordning
Justerades och godkändes.

76.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Rolf Larsson Och Bo-Göran Hansen

77.

Föregående protokoll
En ändring hade tillkommit, så protokoll från 04-03-21 flyttas till nästa möte.

78.

Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.

Endast post inkommen till Anette samt via e-post. Se bifogat dokument till originalet protokollet.
79.

Ekonomi
Ca 78000 finns i kassan. Stora utbetalningar har gjorts bl a banhyror på Knutstorp. Conny frågade
om MC-alliansen hade fått sina pengar. Det saknades en underskrift. Ska fixas snarast.
Telefonen är numera vidarekopplad till Anettes mobil. Beslut att säga upp telefonabonnemanget.
Landstingsbidraget 30/4 är inlämnat.
MIT - media o IT
På hemsidan finns loggan “SMC på plats” efter evenemangen då vi slopat kansli öppet. En
medlemstävling pågår på hemsidan. Conny ska kolla ifall vi kan få fribiljetter till Veidic trophy
TSG - trafik säkerhetsgruppen
Avrostningarna: Startmotors 49st, SKMC + LTT 65st, RMCK 37st.Rapport från Startmotors
är inkommen och vidarbefordrad till SMC. Team Kristianstad extreame har avrostning den 1
maj samt MC-alliansen också den 1 maj. Information om vad som händer ang.
försäkringarna. Länet har ingen försäkring för instruktörerna.
TOG – touringgruppen
Jürgen efterlyser föråkare till Skånetouren. Uppdatering av hojkartan pågår. I forumet finns
tips på bra MC-vägar, dessa har vidarbefordrats till SMC / Maria Nordqvist.
PRIM – PR, information och medlemsservice
SMC på plats visas via hemsidan. Sven uppmanade styrelsen att kolla när vi kan åka på de olika
evenemangen i Skåne, meddela Mathias så det kommer med på hemsidan. Info om Skånetouren
måste ut på hemsidan, då trots att det inkommit i tid, ej har kommit med i kalendern.
SMC Skåne T-shirtar samlades in för ryggtryck, Anette fixar så att det blir tryck. Mathias hade
tryckt upp små visitkort för SMC Skåne och delade ut. Fler ska tryckas upp, kostnad kollas.
ABC-HLR kurs kommer att hållas av Ingemar från Startmotors, intresseanmälningar samlas in.
MC-folket: Kallelse till länsmöte i nr 4, kallelse till årsmöte i nr 5, info som ska med i tidningen
lämnas till Peter Palm.
BKK – broms o kurvkurserna
24-15/4 är det utbildning för instruktörerna i Ljungbyhed. 22/5 är det BIKE-event, vi har köpt
in oss med platser till bankörningen. 10 nya instruktörer har rekryterats, vi har tappat några
sen förra året. Varje grupp ska bestå av två nya o två ”gamla” instruktörer.
Flaggvakter efterlyses !!!

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

80.

Övriga rapporter
Ändringarna i SMC stadgar diskuterades. Bengt ”Rost” tycker det är fel att varva
styrelsemedlemmar då SMC motarbetar oss. Om Länsordförandemötet hade tagit beslut
om stadgeändringarna hade det bara behövts ett årsmöte med samma beslut för att kunna
verkställa ändringarna.
Beslut togs om att en formell anmälan ska göras mot SMC. Om SMC ej hanterar ärendet på
ett bra sätt gentemot oss, så är det flera utav styrelsen samt valberedningen som ställer sina
platser till förfogande och avgår omedelbart. En motion ska lämnas till SMC s årsmöte med
förslagen på stadgeändringarna. Antingen från ”Pelle” själv eller utav hela SMC Skånes
styrelse.
”B-G” undrade vi ska skicka ut anmälan till övriga länen som ”för kännedom”. Revisorerna
diskuterar detta och återkommer, ifall vi ska göra det.
Projektet Rätt klädd: Skinnställ efterlyses.
I gruppen ingår Sven, Jürgen och Conny (Ersatt Katarina).

81.

Övriga frågor
Årsmötesplats efterlyses.

82.

Nästa möte
16/5, 6/6 länsmöte hos Snapphanen, 8/8, 18/9.

83.

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

Vid protokollet

Ordförande

Katarina Nilsson

Anette Rosén

Justeras

Bo-Göran Hansen
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Rolf Larsson
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