Styrelsemöte
090510, Eslöv
Närvarande: Mathias Nilsson, Pelle Randau, Magnus Lindberg, Niclas Hanzon, Maria Libäck,
Sven Liljekvist, Thomas Libäck, Reneé Bertilsson, Lars Bertilsson, Lars Öhrn, Bengt Raunert
64. Mötets öppnande: Sven förklarade mötet öppnat.
65. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes, med tillägg på övriga frågor
66. Justerare: Thomas Libäck och Maria Libäck valdes till justerare
67. Förgående protokoll: Lästes upp och lades till handlingarna. En ändring av ett skrivfel
angående riksårsmötet.
68. Post: Mc-folket 4/09, DVD film från riks, Faktura från kontorsvaror.
69. Rapporter från arbetsgrupperna:
TSG: Avrostningen på Ljungbyhed gick bra, 146 hojar deltog, mycket positiv feedback, En
fråga: 2 dagars avrostning i stället, är detta möjligt? Arrangemangsgruppen kollar. Night
Eagles avrostning gick bra.
TOG: Inte närvarande. Geo-Caching, inställt vi gör ett nytt försök nästa år.
Ekonomi: Grupperna som det berör har fått utskickat,
MIT: Inget nytt, På facebook finns det en SMC-grupp och även smc-skåne
Distriktsredaktör: Text är inskickad till nästa MC-Folket.
BKK: Man har kört 2 kurser allt har gått bra. 2 st försökte att köra utan körkort. Db kravet på
Knutstorp har funkat bra, några blev tillsagda att tänka på ljudet. Utvärderingen via
nätet/webben funkar inte som det tänkt, väldigt få har utvärderat.
Listorna över vilka som betalt visar inte alltid rätt.
BKK-Blekinge: Blekinge önskar hjälp med instruktörer och andra funktionärer. Har blivit
erbjudna många alternativ som man tackat nej till. Bkk kontaktar Patrik för diskussion.
Distriktsinfo: Klistermärken är på väg. Folder för ”Med känsla för mc” ska delas ut. Vi kommer
att vara på Motorträffen i Hög.
Kortegen till Å-hus: 27/6 SMC på plats. Vi tar upp det på forumet.
70. AU-rapportering: Inget
71. Knix: Kördes 4 och 5/4, utbildning den 4 och kurs den 5:e. Ska Knixen köras mer så bör
man ta bort BKK kopplingen. En separat utvärdering har gjorts. En organisation bör
organiseras om detta ska fortsätta. Många frågor finns som måste rättas ut.
Ska det köras fler kurser? Det ligger planer på det till den 13/6 -09.
72. Övriga rapporter:
a) Mässan: Det gick bra, fick några nya medlemmar. Vi får se det som medlemsservice. I
utvärderingen som arrangören vill ha hade vi kritik mot ett antal saker som vi hade blivit
lovade men som uteblev.
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73. Övriga frågor:
a) Flaggutdelning i kommunerna: det är olika i olika kommuner tex Kävlinge får man
hämta, i Eslöv delas det ut vid ceremoni. Därför kommer vi inte att arbeta mer med
denna fråga.
b) Kläder: Reneé berättade lite ang. detta. Fråga: Ska vi skaffa tryck så man kan fästa
det på kläder i efterhand?
Man får 190:- + tryck att leta ett representationsplagg för, om man inte skaffat sig en
”styrelsetröja” vill säga.
c) Distriktsårsmöte: 19/9 14.00 plats i mitten av skåne
d) Hörbergs 15/5: Grejer till Knutstorp, Bkk kommer att vara där. Bkk kommer att vara
föråkare
74. Nästa möte: 23/8 10.00 Mitten av Skåne eller Nord Öst
75. Mötets avslutande: Sven avslutade mötet
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