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Styrelsemöte i Eslöv

Närvarande: Gunnel Waldén, Mindy Waldén, Anette Rosén, Bengt Raunert, Per
Randau, Bo-Göran Hansen, Magnus Lindberg, Nine Beckdahl, Bengt Olsson, Sven
Liljekvist.
82. Mötets öppnande: Sven öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
83. Dagordning: Dagordningen godkändes.
84. Val av justerare: Magnus och Bo-Göran.
85. Föregående protokoll: Upplästes av Nine.
86. Post: Mejl från Sven Kollberg angående funderingar kring representation från SMC
hos handlarna. 2 st pressmeddelande från Mora. Brevmallen och nyhetsbrev från SMC
till klubbarna.
87. Rapport från arbetsgrupperna: TSG: Avrostning med MC Veteranerna, info på
hemsidan. 8/4 Crom Gniders hade avrostning med de är inte längre en SMC ansluten
klubb och är då inte berättigade bidrag. 9/4 hade SMC avrostning och det kom 2
personer, dåligt väder. 22/4 Startmorots avrostning.
UTB: Det har varit meckar kurs den 9/4, där det var fem deltagare. Denna gången gick
man igenom förgasaren. Hemsidan uppdateras till nästa kurs. Anette bad om
deltagarlista.
Ekonomi: Resultatrapport. Snabbgenomgång; uppdelning i arbetsgrupper. Vill ha en
lista på varulager.
BKK: Tilläggs avtal för extra BKK dag, påskrift av Sven Liljekvist. 19/3 Pedagogik
dag, 2/4 Teori/praktik utbildning på Knutstorp. Oves Motor har köpt 20 platser till kurs i
september.
PRIM: Gunnel har kontakt med Gerts Motor angående den 6/5. Beslut togs att anskaffa
bord, termosar till PRIM gruppen att ha vid olika uppdrag. Gunnel gör inköpen av detta.
Inköp av tröjor, kolla med Riks.
På MC-huset var det 4 st insyltade + 7 st från BKK som representerade.
8/4 Nine på Bike Line och Förenade bil i Malmö.
29-30/4 Yamaha Center Hbg; Pelle
14/5 Sofiero Classic; Anette , tar emot anmälningar om att hjälpa till.
Anette bad om lista över vilka handlare som fått broschyr ställ, Nine mejlar över listan.
Touring: Se Skåne, med vissa ändringar från i fjor, kommer att vara igång den 1/6. Man
ska kunna hämta kör planen på hemsidan.
Ny rabatt: Pölsemannen på Väla Hbg.
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88. AU rapportering: Tagit beslut om inköp av nya tält 4 st för en cirka summa på
9000 kronor. De gamla säljes till någon intressent.
Beslut tagits angående en extra BKK dag den 25/5.
Förfrågan angående milersättning till Torstein Kvamme för deltagande i Road Racing
fabriken på Gälleråsen. Beslut tog att ge ersättning. 145 mil.
89. Övriga rapporter: På länsordismötet har önskemål kommit att man ska meddela
till län angående klubbar som är med i respektive län.
Angående parkeringskampanjen har det framkommit att man får hålla mer än ett fordon
per parkeringsruta.
Välkomst brev till medlemmar i Skåne. Sven Liljekvist ska kolla upp detta.
90. Länsinformatör: Huvudsaklig kontakt mellan SMC Skåne och SMC Riks.
Punkt återkommer vid nästa möte.
91. Kanslist: Beslut togs att Gunnel Waldén ska vara behjälplig till arbetsgrupperna och
andra förekommande arbeten inom SMC Skåne. Eventuella kostnader ska i samspråk
med revisorer och AU beslutas.
92. Medlemskap: Conny avser ej att vara med i styrelsen längre, avgår med omedelbar
verkan. Mejl ska skickas ut till samtliga styrelse medlemmar angående medlemskap i
SMC. Sista dagen att betala in är den 30/4.
93. Övriga frågor: Valberedningen: Vill ha in mejl från styrelse ledamöterna angående
vidare uppdrag i styrelsen.
Kakor till representationer kan Bengt R ordna genom Gillebagaren.
Manus stopp den 8/4. Utskick vecka 24.
SMC ska förespråka trafiksäkerhet angående kortege körning. Det ska uppmanas att
följa trafikregler vid körning i just kortege.
94. Nästa möte: i v.19 Nine återkommer med tid och plats.
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