Protokoll fört vid styrelsemöte 05-06-19
I Arkelstorp
Närvarande: Anette Rosén, Katarina Nilsson, Peter Palm, Bengt Ohlsson, Sven Liljekvist

81.

Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén förklarade mötet öppnat.

82.

Dagordning
Dagordningen godkändes.

83.

Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Sven Liljekvist och Peter Palm

84.

Föregående protokoll
läses upp och lades till handlingarna.

85.

Posten (Länspärmen om inget annat anges)
Från SMC: MC-folket, SMC-aktuellt. Per J info om att få en egen del i SMC forum.
Övrigt: Div. fakturor (Anette lämnar till B-G). Redovisning av SKMC’s kvällsträff. Anette
Informerar SKMC att ersättning ej utgår enligt tidigare styrelsebeslut.
Mail: Från Bengt Ekwall ang. MC-ljud.

86.

Rapporter från arbetsgrupperna
Ekonomi: (Anette) Frågor på resultatrapporterna finns. Anette kontaktar B-G och klarar upp det
samt överlämnar div. material.
MIT: (Anette) Tävlingen ”Se Skåne” startkort kan hämtas via hemsidan.
TSG: (Anette) Via utbildning av riks finns nu tre instruktörer kvar som genomgått alla kurserna.
Fortfarande inget klart hur mycket avrostningspengar Skåne blir tilldelade. Förfrågan ang. diplom. Då
avrostningsdiplomen kom från SMC så hade alla utom en avrostning varit. Rolf beslöt då att inte skicka ut
några diplom för den kvarstående avrostningen då det inte varit rättvist mot de som redan gått någon av
de fem tidigare avrostningarna.
TOG: (Bengt) 2/7 körs Skånetouren. Ingen startavgift, roadbook finns att köpa vid målet, kostnad 20:Tävlingen ”Se Skåne” är startad. Många priser finns att få, bla ett medlemskap i SMC för den som inte
redan är medlem. Priserna delas ut efter antalet som kört tävlingen så även om man bara hinner med
några ställen kan man få pris.
PRIM: (Katarina) SMC-Skåne var representerade på Night Eagles kortegen, Anette rapporterade.
Katarina har varit på möte hos Motormännen och diskuterat fortsatt samarbete. Förslag på att SMC
skulle ha monter under STCC på knutstorp, Katarina kollar.
Närmast kommande aktiviteter: Kvällsträff hos Aviatörerna och High Riders.
BKK: (Anette) 2 kurser har varit, båda i regnväder. Detta resulterade i 7 omkullkörningar vid
bromsövningen. En reporter från Allt om MC deltog i en av kurserna, reportage kommer i tidningen.
MC-folket kommer att publicera en artikel skriven av Mats Bränd, instruktör BKK.
Ca 15 st BKK instruktörer har kommit med i Super Bike School.
Utbildning: (Anette) Inget
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Ungdom: (Sven L) MHF-ungdom centralt är intresserade utav ett samarbete i mopedkurser.
Länsredaktören: Manusstopp MC-folket 20/7. Ska innehålla kallelse till årsmötet. Plats så gott som klar.

87.

Övriga rapporter
Klubbkonferens 13/11 plats meddelas via kallelse och i MC-folket. Klubbkonferensen blir som ett
länsmöte för att få giltiga beslut och är då öppet för att länets medlemmar.
Till riksårsmötet har Sven L och Katarina har anmält sitt intresse. SMC-Skåne betalar deras uppehälle.

88.

Övriga frågor
Inga
.

89.

Nästa möte
Månadsmöte 14/8. Plats meddelas senare.

90.

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