Protokoll vid Styrelsemöte SMC Skåne
Datum:
Plats:

2006-09-19
Höör, Industrigatan 5

Närvarande:

Mathias Nilsson, Anette Rosén, Bo-Göran Hansen, Jürgen Marcus, Bengt Olsson samt
Magnus Lindberg

1.

Mötets öppnande: Mathias Nilsson förklarade mötet för öppnat.

2.

Dagordning: Godkändes efter mindre ändringar. Styrelsen är ej beslutsmässig då vi endast är 4
ledamöter närvarande.

3.

Justerare: Anette Rosén och Bengt Olsson

4.

Förgående protokoll: Läsas upp och godkändes.

5.

Post: Lästes upp.

6.

Rapporter: Ung: Inget nytt. Ekonomi: Anette gick igenom ekonomin och förklarade de olika
punkterna. Budget genomgång för kommande verksamhetsåret gicks igenom. Bkk:s ekonomi för det
gånga året har man är lite bättre rustad för att möta kommande års utbildningar TSG: Anmälan till
instruktörs kurser kommer i mitten av oktober. TOG:”Se Skåne”- tävlingen är på upploppet och
avslutas på årsmötet. Länsinfo: Inget nytt. BKK: Årets sista körningar i september är genomförd.
Förfrågan har inkommit om gruppen vill vara med och författa regelverk för Sporthojs utbildning
inom SMC. Svar ska lämnas efter nästa Bkk möte. MIT: Nya hemsidan uppe och rullar.

7.

Årsmöte: Inkommen motion från Anette Rosén lästes upp. Eftersom styrelsen ej är beslutsmässiga
kan den inte lämna yttranden om motionen. Dock var andemeningen bland närvarande positiv

7.1

Valberedningen: Bengt redovisade styrelsen nuvarande sammansättning samt att arbetet med
kandidater till posterna avslutats med aspirant förslag till samtliga poster som står i tur för både nyom- och fyllnadsval.

8.

Övriga rapporter: inga

9.

Nya riktlinjer samt nytt belopp angående ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt SMC riks
riktlinjer. Riks lämnar 130:-/h, vi har 400:-/dag. Ny attest ordning för att under lätta arbetet för
ordförande samt ansvarig för arbetsgrupperna. Ansvarig för arbetsgruppen får ansvar att attestera
samtliga kostnader enligt budget. Om kostnaden inte ryms inom budget skall denna attesteras av
ordförande. Ska vi ändra våra riktlinjer för ersättning till riks regler samt attestordning. Då styrelsen
inte är beslutsmässig, bordläggs frågan till senare styrelsemöte .

10.

Mathias Nilsson tackar samtliga närvarande för utfört arbete samt avslutar mötet. Datum för
kommande styrelsemöte sätts av den nya styrelsen efter kommande årsmöte kl 14.00 den 8 oktober
2006 hos Lisas i Hurva.

_________________________
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________________________
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_________________________
Justerare

________________________
Justerare
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