SKÅNE
PROTOKOLL
Styrelsemöte 2006-05-09
Eslöv, EMCKs lokal

Närvarande: Mathias Nilsson, Per Randau, Bo-Göran Hansen, Nine Beckdahl, Bengt Olsson, Anette
Rosén, Gunnel Waldén, Ingvar Olsson, medlem från Hörby Softgliders samt två medlemmar från EMCK.

95. Mötes öppnande: Mathias öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Tackade EMCK för att vi fick
låna deras lokal.
96. Dagordning: Dagordningen godkändes efter ytterligare tre nya punkter: Länsinformatör, Årsmöte
och Aktionslista.
97. Justering: Anette och Bengt utsågs till justerare.
98. Föregående protokoll: Lästes upp av Nine och lades till handlingarna.
99. Posten: Bo-Göran har fått information från NTF. Nine har fått reklam och insyltadelista från riks.
Gunnel har fått länsinformation från riks.
100. Rapporter från arbetsgrupperna:
TSG: Avrostningar Starmotors 22/4, MC-Veteranerna 7/5 och LTT 8/5 som har efterföljande kurs i
maj. Anette vill ha ansökningarna och redovisningarna från klubbarna. Torstein har varit på MCTmöte den 11/3.
EKONOMI: Anette delade ut ekonomirapporter till berörda arbetsgrupper. Anette har lämnat över
fråga om attestgränsen för BKK till revisorerna och ordförande.
BKK: Kursdagen 8/5 hade drygt 80 deltagare och gäster från andra länsorganisationer. Efter
kursdagen 25/5 kommer det att vara samkväm. BKK har eget telnr 0738-414230. Ekonomiskt
uppföljningsmöte 23/5.
UTB: Gruskurser håller på att planeras. HLR i juni och juli är på planeringen. Det kommer att
uppdateras efter hand.
LÄNSINF (fd PRIM): Ingvar Olsson ny hjälp i gruppen. Inköp av diverse material är gjort. Tröjor
finns nu till försäljning. MC-Husets öppet hus gick bra och även på YamahaCenter. Kommande
aktiviteter: Gerts Motor 6/5, Sofiero Classic 14/5, Startmotors kvällsträff 10/5, YCC vårrally 14/5,
Tisdagsträffarna i Löddeköpinge fr o m 16/5, Tollarsp Vårrally 25/5, Flygarrallyt 27/5,
Inspirationskörning för damer 28/5, Gretas Pingssväng 3/6, Lille Nils Rally 4/6, Hörby Softgliders
kvällsträff 7/6, Örerunt 10/6 och Aviatörernas kvällsträff 13/6. Beslut att Anette beställer 500 st
visitkort, kostnad ca 1.800:-.
MIT: Galleri fylls på bra med bilder från olika aktiviteter. Ca 3000 besökare och 108 medlemmar på
forumet.
TOG: Se Skåne ska börja 1 juni och dragning sker på årsmötet 8/10. Förfrågan om att hjälpa till med
parkeringsärende vid SjöboRakan har kommit in och Rost kontaktar frågeställaren.
101. AU-rapportering: Beslut har tagits angående inköp av informationsroller.
102. Övriga rapporter: Per är medlem i PMCK och Nine medlem i SKMC. Manusstopp till MC-Folket
är den 17/7 och utgivning v34.
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103. Försäkring: Det finns en central garantiförsäkring och beslut togs att inte teckna någon extra
försäkring.
104. Kanslist: Beslutades att Gunnel utsågs till kanslist och SMC Skåne betalar telefonkort (kontantkort)
samt bredbandsuppkoppling för henne. Beslut togs att dator och skrivare ska köpas in, max 12.000:-.
105. Budgivning tält: Mathias köpte de vita tälten, tre st för 100:-/st.
106. Länsinformatör: Gunnel utsågs till SMC Skånes länsinformatör. Beslut att PRIM byter namn till
LÄNSINFO.
107. Årsmöte: Årsmötet ska vara den 8/10. Kallelse till denna ska vara med i MC-Folket 4-06. AUgruppen utsågs till arbetsgrupp för årsmötesplaneringen.
108. Aktionslista. Genomgång av lista för uppföljning av tagna beslut och uppdrag .
109. Övriga frågor: Alla måste hjälpa till att uppdatera informationen på hemsidan. Kontakta Mathias om
något ska ändras eller läggas till.
110. Nästa möte: 8/6 kl 18:30 Gunnel kollar lokal.
111. Mötets avslutande: Mathias avslutade mötet.
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