Protokoll fört vid styrelsemöte 04-08-08
Tollarps MC, Tollarp
Närvarande: Anette Rosén, Mathias Nilsson, Katarina Nilsson, Bo-Göran ”B-G” Hansen, Peter Palm, Rolf Larsson,
Conny Lindqvist, Bengt ”Rost” Olsson, Anders Franzén, (Per-Göran ”Pelle” Eriksson- endast punkt 112. )

105. Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
106. Dagordning
En punkt lades till. Dagordningen godkändes.
107. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Mathias samt B-G.
108. Föregående protokoll
Protokoll 040516 ( en ändring, fel årtal) samt 040606 godkändes, och lades till handlingarna.
109. Posten (K=kansliet)
MC-folket, SMC aktuellt, protokoll länsordismötet samt styrelsemöte 12-13/6 (K), Rabbisbladet (Mathias),
redovisning länstian Skåne (B-G) Info från Motorevent ang. bytet av bandag, Info hemsideadressen löper
snart ut. Mathias säger att webhotellet fixar förlängning.
Macklean´s MC har skickat ett brev ang. utskick från SMC-Skåne som Anette har svarat på. En medlem,
Lennart, har frågat ang. BKK, han har blivit hänvisad till hemsidan. Andreas Nilsson har frågat ang.
medlemskap har blivit hänvisad till SMC-riks. Lars Svensson, ny adress, vidarebefordrats till SMC-riks
110.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (B-G) Resultatrapport delades ut och B-G redogjorde kortfattat om ekonomin. Skåne vill att riks
påskyndar sina utbetalningar, B-G har varit i kontakt med dom. Reseräkningar ska vara B-G till handa
senast den 31/8. Verksamhets -berättelse,-inriktning samt budget ska lämnas till Anette innan 18/9.
MIT: (Mathias) Hemside-tävlingen har bara fått in tre (!) hälsningar. Levonline har gett oss ”gratis tid” på
hemsidan. Visitkort, bäst pris 4:-/ark som ger ca 10-12st/ark, inget beslut togs i denna fråga. Tidningen Hela
Skåne saknas bland medlemmarna, tidningen i sig går att trycka billigt men portokostnaden är stor. Fler
annonser måste säljas, men handlarna har sviktat och vill inte annonsera lokalt. Tidningen har gått med
förlust i många år, tyvärr. Diskussion om att skicka tidningen till klubbarna föll då de flesta av Skånes
medlemmar inte är anslutna till någon klubb. Styrelsen funderar vidare. ( VI saknar också tidningen)
TSG: (Rolf) Patrik- SMC har skickat redovisnings sammanställning över avrostningarna. RMCK Crom
Gniders har fortfarande inte lämnat in en aktuell matrikellblankett så deras utbetalning kan utebli!
TOG: (Jürgen) Skånetouren hade ca 40 deltagare. Vädret var dåligt på morgonen men klarnade upp till
en fin solig dag. Rundan var mycket uppskattad bland deltagarna. Alla som körde fick en Roadbook.
PRIM: (Anette) Skåne T-shirt med trycket ”SMC Fråga mig” delades ut. Kommande aktiviteter gicks
igenom, hemsidan uppdateras med ”SMC på plats”.
BKK: (Anette) Nästa körning 20/8, funktionärer behövs !!, samt 4/9. Under körningen Sporthoj 15/7 hade vi
besök av tre instruktörer från Stockholm-län. Pga utfall från våra egna inst. fick de hoppa in och hjälpa till.
Lars Glemfors skrev en rapport om hur dagen hade varit med många positiva komplimanger.
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Utbildning: ABC-HLR kurs sker till hösten.
Ungdom: Inget rapporterades.

111. Ersättning utlägg
B-G har tagit upp frågan, vad som gäller ifall styrelsen tvingas låna ut pengar till SMC-Skåne pga
SMC-riks inte hunnit betala ut i tid. Vi har vid ett tillfälle precis ”klarat” oss då pengarna kom i sista stund.
Styrelsen beslöt att ta upp frågan igen ifall det blir aktuellt.
112. Riksårsmötet
Anette ska på ordförandekonferens på fredagen men åker tillbaks till Skåne för att vara med på bandagen
på lördagen. Pelle, som lämnat in motioner, kollar upp ifall det är möjligt att flyga upp för bara årsmötet,
då han inte har tid att vara borta hela helgen. Ingen av de övriga närvarande ska åka upp.
113. Övriga rapporter.
Rätt klädd projektet : Broschyrer, om hjälmar, skyddsutrustning samt barn på mc, har delats ut vid olika
evenemang. Fortfarande efterlyses skinnställ till det tidigare ”utlovade” att bli dragen efter mc:n i 50km/h.
Valberedningen: Bengt meddelade att några ur styrelsen tänkte lämna sina poster.
114. Övriga frågor
Inga.
115. Nästa möte
Blir styrelsemöte den 18/9 i Höör.

116. Mötets avslutande
Anette avslutade mötet, tackade för att vi fått komma till Tollarp, och meddelade att grillen var tänd.
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