Styrelsemöte i Tollarp 20060110
Närvarande: Sven Linjekvist, Jürgen Marcus, Gunnel Walden, Nine Beckdahl, Mathias Nilsson, Bengt
Olsson, Kent Bjuvegård, Per-Göran Eriksson, Peter Svensson, Per Randau och 2 medlemmar från
Tollarps MC.
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Sven öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes med tillägg under Forum; diskussion och film, under Övriga
frågor; Jürgens ersättning Uppsala.
Justerare Kent Bjuvegård och Mathias Nilsson.
Nine läste upp protokoll från mötet 2005-11-22.
Post: Trafiksäkerhet, Patik Eriksson, SMC Riks sporthojs kurs. Mathias fått räkning
från Levonline.
TSG: Kent sökt bidrag 24.000:- för avrostning. SMC ska anordna 2 st egna.
Avrostningen den 1/5 med MC Alliansen är inställd. Kent tar kontakt för att kontrollera
fakta om detta. 4 st anmälningar till instruktör utbildningen.
PRIM: Yamaha har öppet hus sista helegen i februari, 20-års jubileum sista helgen i
april. V.11 Honda Center, Oves 4-5/2, Claessons V 9.
Förslag om att man ska göra en skylt lik den som finns vid Galtsjön i Blekinge. Denna
typ av skylt kan sättas upp på MC-relaterade fika ställen likt Flygrakan i Sjöbo,
Ekerödsrasten, Milstolpen och Hallandsrasta.
Kent ska kolla upp skylten och se om vi kan få bidrag från Riks.
TOG: Bengt; Underlag till hojkarta är uppskickat till Mora.
Det kommer att bli en körning med tanke på att besöka olika slott i Skåne. Avslutning
kommer att vara i Norra Vram.
Jürgen; Ljungbyhed Hydromacken vill samarbeta med SMC Skåne.
Även så camping i Skäralid.
Se Skåne uppdateras.
Kent meddelade att han haft kontakt med Glasgården i Löberöd för eventuella
aktiviteter.
MIT: December 2005 hade vi 3921 besökare på hemsidan. Forumet ökar medlemmar.
TSG har en egen sida. Funderingar angående reklam på hemsidan.
UNG: Inget att rapportera.
UTB: 21/1 Är det ny meckar kurs där man räkanr 15-20 deltagare med 3 st ledare.
Kursen hålls på Berga i Helsingborg. Gruskörning utvecklas vidare.
BKK: Förslag till budget 2006. Förslaget avslogs av styrelsen. Vinst från 2005 ska en
ingå i budget.
MC-teknikkurs den 11/12, lussefika den 11/12, ledningsmöte den 13/11.
Styrelsen beslutade att SMC:s arbetsgrupper inte ska deltaga i BKK kursdag, då detta ej
är budgeterat på arbetsgrupperna.
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EKONOMI: På nästa styrelsemöte ska ekonomi gås igenom.
Inga övriga rapporter.
Nine tog upp sin åsikt om en film på det allmänna Forumet. Diskussion uppstod.
Styrelsen beslutade att filmen skulle tas bort och notering görs på hemsidan om
styrelsens beslut. Fourmssidan STYRELSERUMMET är till för styrelsen, revisorer och
valberedningen. Diskussion uppstod och utifrån den ska det tydlig göras. Man ska vara
medveten om att den funktion man har som förtroende vald när man skriver i
”styrelserummet” på Forumet.
Genomgång av matriklar. Uppdatering av hemsidan kommer att ske. Mali ska skickas
till klubbar som en påminnelse på matriklar och deras rally.
Information från Sven hur förloppet och informationen som han fått angående Sverige
modellen. Sven kommer att ta upp detta som diskussion på Länsordismötet. Kommer
att kontakta SMC Riks angående detta. Det är upp till var och en om man vill bära sitt
ryggmärke.
Jürgen Marcus tog upp förfrågan angående ekonomiska ersättning för årsmötet SMC i
Uppsala 2005. Återupptas som egen punkt nästa möte.
Mjölkreklam; Mathias tar kontakt med Skånemejeriet angående information på mjölkförpackningar.
Någon typ av information eller reklam tillsammans med Sporthoj.com och Vägverket
kan göras. Detta ska Mathias kolla upp. Redovisning vid nästa möte.
Nästa möte 2006-02-22 kl. 19.00 hos SKMC i Malmö.
Sven avslutade mötet och tackade Tollarps MC för att vi fått vara hos dem.
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