Protokoll fört vid styrelsemöte 05-05-29
I Eslöv
Närvarande: Anette Rosén, Bo-Göran Hansen, Katarina Nilsson, Per Randau, Nine Beckdahl, Bengt Ohlsson, Rolf Larsson,
Sven Liljekvist, Kristina Chronqvist och Sven Kollberg

71.

Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén förklarade mötet öppnat.

72.

Dagordning
Dagordningen godkändes. Per Randau, Sven Liljekvist och Rolf Larsson går in som ordinarie ledamot.

73.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Sven Liljekvist och Per Randau

74.

Föregående protokoll
läses upp och lades till handlingarna.

75.

Posten (Länspärmen om inget annat anges)
Från SMC: MC-folket, Rabbisbladet, Länstidningen, SMC-Aktuellt nr 1+2, Info ”No drogs projektet”.
Övrigt: Inbjudan till Sweden Rock Festival, Inbjudan Stockholm bilsalong, Folder från Vägverket ”Odödlig”.
Mail: Från Fred Lundberg ”Projektet” vidarebefordrat till hela styrelsen.

76.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (B-G) Resultatrapport per arbetsgrupp delades ut. Landstingsbidraget är inskickat. I resurs
banken finns fyra personer anmälda.
MIT: (Anette) Mathias hade tryckt ut statistik på hur hemsidan besöks.
TSG: (Rolf) Redovisning på avrostningarna: 151 I Ljungbyhed, 49 i Malmö och 44 hos Startmotors.
Övriga har ännu inte lämnat in någon redovisning. Instruktörsvästarna sys om.
Via utbildning av riks finns nu fyra instruktörer kvar som genomgått alla kurserna.
TOG: (Bengt) 2/7 körs Skånetouren 9.00 från Ättiksflaskan i Perstorp. Tävlingen ”Se Skåne” är på gång.
En runda där man ska besöka olika ställen och få en stämpel. Startkort ska kunna hämtas via hemsidan.
Rabattställen fortsätts kollas upp och läggs ut på hemsidan. Ev kommer ett utskick att göras ang.detta.
PRIM: (Katarina) Nine har i samarbete med Anette tagit fram ett klubbkit som ska överlämnas vid tillfället
till samtliga klubbar i Skåne. Aktivitetskalendern delades ut. Night Eagles kortegen körs 18/6, bla Nine
och Anette ska vara där. Ett samarbete med motormännen har inletts. Vi har fått lov att skicka foldrar till
testcentren, Katarina ombesörjer detta. Även ett möte med lokalklubben i söder är inplanerat.
SMC-riks har tagit fram en Powerpoint presentation om SMC som finns på en CD, som Katarina har. På
riks hemsida finns en liknande version att tanka ner, dock utan ljud.
BKK: (Anette) Pedagogik utbildningen blev inställd. Peter Lindén har hållit i en kurs för instruktörerna om
MC-teknik. Fler flaggvakter behövs till kursdagarna.
Utbildning: (Pelle R) Deltagarlista mekarkurs är inlämnad. Ny kurs planerad. HLR-kurs planeras då
intresse finns. En kort redovisning gjordes av ”Projektet” en ide’ från Fred Lundberg. Han vill skapa
en samlad plats för avancerad körning och trixande av din mc:n, i samarbete med olika instanser.
Troligtvis kommer det att bli för dyrt att genomföra, men SMC fortsätter bevaka utvecklingen.
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Ungdom: (Sven L) Funderingar finns på Mopedkurser i skolor då Sven fått en förfrågan från en skola.
Kontakt tas med Länspolisen och MHF-ungdom.
Länsredaktören: Manusstopp MC-folket 20/7. Ska innehålla kallelse till årsmötet.
77.

Övriga rapporter.
Sambeställning av regnställ från Garda erbjöds. Plats för årsmötet diskuterades men inget beslut togs.
Anmälan för riksårsmötet i Uppsala har kommit. 1/8 ska den vara inne hos riks. Beslut togs om att SMCSkåne betalar halva kostnaden för uppehälle för de insyltade som vill åka dit.

78.

Övriga frågor
Nine meddelar att hon tillsammans med Bodil i PMCK ska hålla i en tjejkörning den 3/9. Man ska
skicka ut en inbjudan per vykort till ca 50 tjejer i närheten av Perstorp.
30/8 stänger Bakken och en traditionell körning hålls.

79.

Nästa möte
Månadsmöte kl 14.00 den 19/6 i Malmö ( Ändrat senare till 11.00 i Arkelstorp )

80.

Mötets avslutande
Anette tackade för visat intresse, och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Katarina Nilsson

Anette Rosén

Justeras

Sven Liljekvist

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

Per Randau

Telefon i detta ärende
042-732 58

Postgiro
41 43 49 – 1

info@smcskane.org

Org. Nummer
842000-7174

www.smcskane.org

