Protokoll fört vid styrelsemöte 04-05-16
Torben Pers väg 5 (hos B-G Hansen).
Närvarande:

Anette Rosén, Bengt Olsson, Bo-Göran Hansen, Mathias Nilsson, Peter Palm,
Per-Göran ”Pelle” Eriksson, Rolf Larsson, Torsten Andersson.

84.

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

85.

Dagordning
Val av adjungerande vice ordförande, tas upp innan rapporterna från arbetsgrupperna.
Detta godkändes och därefter godkändes dagordningen.

86.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Mathias Nilsson och Rolf Larsson.
Då Jürgen Markus, Katarina Nilsson och Conny Lindqvist ej var närvarande ersattes de av
Rolf Larsson och Mathias Nilsson.

87.

Föregående protokoll
Bordlades till nästa möte

88.

Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.

Mathias Nilsson hade fått en del svar på sitt mail, angående stängningen av Forumet på
hemsidan. Anette Rosén delade ut förteckning över ankommen och avgående post samt
uppdaterad aktionslista
89.

Val av adjungerande vice ordförande
Sven Kollberg har valt att lämna sitt styrelseuppdrag per 1 maj.
Styrelsen valde Mathias Nilsson till adjungerande vice ordförande.
Bengt Olsson informerade om att Christian Seger tillfrågats om post i styrelsen.

90.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (B-G) Ser lite risigt ut på kontot, men lite pengar är på gång från SMC-riks och
sponsorer. SMC Skåne är försäkrade full ut, dvs för inventarie, ansvar och garanti.
SMC-riks har på gång en garantiförsäkring som skall gälla för alla län. Telia har betalat tillbaka
avgiften för det uppsagda abonnemanget på numret till kanslitelefonen. Postgirots e-tjänst har
legat nere och så fort denna kommit igång ska betalning ske till bl a mC-Allianse.
MIT: (Mathias) – Forumet på hemsidan är nerlagt. Mail till styrelsen om detta är utskickat. En ny
leverantör för detta webbhotell skall sökas. En sommartävling på hemsidan öppnas i dagarna.
Det gäller att skicka in vykort från sin semesterresa till SMC Skåne. En ny mc-sida på Internet
har öppnats. Den heter www.mctur.nu
TSG: (Rolf) – Har fått in redovisning från SKMC och LTT samt RMCK CromGniders avrostningar.
Rolf visade upp tidningsurklipp från en avrostning i Bivaröd och en avrostning som MCveteranerna har hållit. Det handlade mycket om trafiksäkerhet i senaste numret av MC-Folket.
Mathias lägger in en förfrågning om intresse för gruskurs på hemsidan. Instruktöre för kursen
eftersöktes också.
TOG: (Jürgen Markus) – Jürgen Markus var ej närvarande. Bengt Olsson informerade att
planeringen av Touringrundan är på gång.
PRIM: (Anette Rosén) – SMC Skånes närvaro vid aktiviteterna i länet gicks igenom. Per-Göran
Eriksson informerade att det skall vara en stor motorshow den 6 juni i Bivaröd. Anette Rosén
informerade om onsdagträffarna på Mobilia i Malmö har kommit igång nu. Träffarna startar
klockan 18.00 varje onsdag. Anette rapporterade också från Sofiero Classic show. Foto som hon
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91.

92.

93.
94.

tog där läggs in på hemsidan. Anette informerade också att de som skall på PRIM-uppdrag, skall
anmäla detta till henne. Digitalkameran är numera hos Mathias Nilsson. De gula T-shirtsen och
Jackorna är inlämnade för tryck. Mathias kontaktar tryckeri i Ystad som trycker våra kuvert för
prisuppgift på visitkort
BKK: (Torstein) – Var ej närvarande. Anette Rosén efterfrågade funktionärer till BKK den 27 maj.
Flaggvakter som ställer upp på BKK dagar, får en dags gratis körning på BKK (Max 5 stycken per
kurs). Torstein har också haft ett häftigt telefonmöte med SMC-riks angående sporthojsprojektet.
Anette informerade kortfattat om detta möte. Torstein har också haft ett telefonmöte med sina
instruktörer inom BKK-gruppen. Anette informerade lite om försäkringsfrågan på BKK dagarna.
Informerade också att, instruktörerna kommer att kräva skriftligt avtal med SMC-riks för kurserna
nästa år.
Ungdom: Inget rapporterades
Utbildning: Några anmälningar inkomna för ABC-HLR kursen. Ingemar Lozell från Startmotors
är tillfrågad att hålla denna kurs. Avgift för denna kurs kommer att bli 20:-. Styrelsen beslöt att
handledaren för kursen ska erhålla skäligt arvode.
Övriga rapporter.
Anette Rosén rapporterade från ”Rätt Klädd”-projektet. FMCK i Helsingborg har frågat SMC
Skåne om sponsring av en aktivitet. SMC Skåne hänvisar till lokala handlare istället. Per-Göran
Eriksson informerade lite från sitt telefonsamtal med Patrik Eriksson (SMC-riks). Detta samtal
gällde motionen SMC Skåne hade lämnat in på ordförandekonferansen 2004. SMC Skåne anser
att SMC-riks agerat fel i denna fråga men begär endast en ursäkt från SMC-Riks, så kan vi lägga
ärendet till handlingarna. Ingen ursäkt är inkommen. Pelle läste upp ett brev som skall skickas till
Patrik i detta ärende. Styrelsen diskuterade vilka alternativ som finns om vi får negativt svar.
Övriga frågor
Plats för länets årsmöte efterfrågades av Anette. Förslag kom på Lisas Café. Detta förslag
godtogs.
Nästa möte
Nästa möte är den 6 juni klockan 10.00 hos MCK Snapphanarna.
Mötets avslutande
Anette Rosén tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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