Protokoll fört vid styrelsemöte 04-06-06
Snapphanen MCK , Bivaröd
Närvarande: Anette Rosén, Katarina Nilsson, Bo-Göran ”B-G” Hansen, Jürgen Markus, Rolf Larsson, Mathias Nilsson,
Conny Lindqvist, Bengt ”Rost” Olsson, Torsten Andersson, Per-Göran ”Pelle” Eriksson, Anders Franzén,

95.

Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén öppnade mötet.

96.

Dagordning
Godkändes.

97.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Conny och Jürgen.

98.

Föregående protokoll
Protokoll 040418 upplästes och godkändes. Protokoll 040516, tas upp på nästa möte.

99.

Posten (K = kansliet)
Från SMC Masbladet, Hojfolket o MC-folket samt justerat styrelseprotokoll 2-3 april. Kallelse länsordfmötet.
Bekräftelse uppsägning telefon abbonemang. Inbjudan Summercamp – Oves motor 9-11 juli.

100.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (B-G) Resultatrapport delades ut och B-G redogjorde kortfattat om ekonomin. Ändring av
riktlinjerna diskuterades. Beslut togs att redovisning av genomförd aktivitet skall redovisas inom 20 dagar.
Redovisningen skall inkomma i original och poststämpeln gäller.
MIT: (Mathias) Hemsidan har bytat webhotell : billigare+ mer utrymme. Personliga mailadresser finns att få.
Nytt forum har skapats. Visitkort för SMC-Skåne : Beslut B-G och Mathias kollar upp vart man trycker
billigast och fixar visitkort.
PRIM: (Anette) Night Eagles kortegen hade ca1100 åkare. Peter delade ut broschyrer. Kommande
aktiviteter gicks igenom. I MC-folket nästa nr : kallelse till länsmötet.
TOG: (Jürgen) Skånetouren körs den 24 juli. Föråkare behövs !! Målgång sker vid 16-17 tiden.
Uppdatering av hojkartan hos SMC, sker.
TSK: (Rolf) MC-alliansens redovisning från avrostningen inkom 28/5. Pengarna vi ska få från SMC är inte
klara än. Trygg Hansa pengarna kan utbli. Enligt Patrik –SMC ska vi få pengarna ändå. Hälften av det vi
ansök har vi blivit lovade. Ansökta pengar och redovisade pengar ska stämma.
Vidareutbildning av instruktörer ska hållas 27/8. De som tidigare gått kurser kan anmäla sitt intresse. Om
intresse finns ska en gruskurs genomföras. Kontakt tas med BMW klubben i Skåne.
BKK: (Anette) Under mötet med BKK-gänget hade man genomgång av förra kursen. 74 deltog.
Instruktörer ska åka till Stockholm för utbildning. 1500:-/pers och SMC ska betala detta retroaktivt.
Utvärderingsblanketten från deltagarna gicks igenom.
Ungdom: Inget rapporterades.
Utbildning: Inget rapporterades
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101. Övriga rapporter.
Rätt klädd projektet : delredovisning till stiftelsen Ideér för livet är skickad.
Stadgeändringarna : Brevet som skrevs till SMC har inkommit, flera på kansliet har bekräftat detta. Det
ska besvaras efter SMC haft möte 12-13 juni.
Riksårsmötet : Pelle har skickat in 4 motioner. Anmälan till årsmötet lämnas till Katarina. Beslut togs att
SMC-Skåne betalar hälften utav uppehälle kostnaden för de på insyltadelistan som vill åka.

102. Övriga frågor
Kristian Seger hade blivit tillfrågad om att ingå i styrelsen igen, men har tackat nej till detta.
Plaketter som finns på kansliet, ska graveras och överlämnas till klubbar som vi har möten hos.

103. Nästa möte
Blir Länsmöte 8/8 hos Tollarp MC, samt 25/9 (ändrat från 18/9)

104. Mötets avslutande
Anette tackade för att vi fick komma till Snapphanen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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Katarina Nilsson

Anette Rosén

Justeras

Jürgen Markus
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