Styrelsemöte
090823, Eslöv
Närvarande: Mathias Nilsson, Pelle Randau, Maria Libäck, Sven Liljekvist, Thomas Libäck, ,
Lars Öhrn, Bengt Raunert, Britt-Mari Fagertun, Anette Rosén, Niclas Hanzon
76. Mötets öppnande: Sven förklarade mötet öppnat.
77. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes, med tillägg på övriga frågor
78. Justerare: Pelle R och Britt-Mari valdes till justerare
79. Förgående protokoll: Lästes upp och lades till handlingarna.
80. Post: Mc-Folket 5 & 6, Rabbisbladet, Expo-guide (reklam), Faktura Stickit.se, NTF.
81. Rapporter från arbetsgrupperna:
TSG: F5 Ljungbyhed, 24-25 april, förhandsbokat till avrostning. Planering är på gång. Knix
sista körningen den 5/9. Utbildningsdag för instruktörer planeras. Nästa års tankar är att
köras ca var 3:dje lördag allt beror på instruktörsunderlaget. Styrelsen beslutar att etablera
fonder för Avrostning och KNIX bl.a. för ersättning för självrisk vid ev skada detta gäller endast
vid kurstillfällen med deltagare.
TOG: Inte närvarande, Skånetouren genomfördes med 40-talet deltagare, denna gång gick
den en slinga nordost till Vittsjö till Norra Vram för att sedan åter styra till Östra Ljungby. Hur
många som har deltagit i Se Skåne visar sig på årsmötet då det redovisas hur många som
skickat och lämnat in deltagarlapp.
Ekonomi: Anette delade ut resultatrapporter till olika grupper. Totalt sett ligger vi plus, en stor
del av resultatet kommer att fonderas till våra stora aktiviteter: BKK, KNIX och Avrostning.
MIT: Inget nytt, Hjälpt TSG mycket med KNIX.
Distriktsredaktör: Inte närvarande, Skickat in kallelse till Mc-folket för årsmötet.
BKK: Kört 7 dagar. Totalt har 640 platser sålts. Feedbacksystemet via SMC har funkat
tillfredsställande pga att man lämnat ut visitkort med information på, man har fått in
konstruktiv kritik. Riks vill att Skånes instruktörer ska ingå i den instruktörskår som ”tillhör”
riks. Man ska kanske anordna ”Sporthojs-kurser” till nästa år. Man planerar att skaffa in
dokumentationsmaterial.
Distriktsinfo: Smc-Skåne klistermärken delades ut.
82. AU-rapportering: Inget
83. Distriktsårsmöte -09: 3/10, Solrosen Höör. 14.00 startar mötet. Utlottning bland de som
närvarar. Revision, plats i nord öst helgen v39 26 eller 27:de hos Sven. Anette kontaktar.
Fika beställs på hemsidan. Klädsel ”Styrelsetröja”.
84. Årsmöte riks: Tyvärr skickar vi ingen deltagare från Skåne. Sven representerar Skåne på
ordis konferensen. Har man några synpunkter lämnas dessa till Sven.
85. Stormöteshelgen 14-15/11: Vi ska kontakta ReseCity, Borlänge. Sven hör runt på
årsmötet hur de andra distrikten löser det. Vi kollar så fort som möjligt med priser för ev
samåkning till Borlänge.
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86. Remiss från Vägverket: Ang ändrade hastigheter: Hur ställer vi oss till det?? Riks vill ha
”input” vid ordis konferensen vid årsmötet. Sista remissdatum är 28/9 -09
Materialet är för stort för oss att uttala oss om, men ev. hastighetssänkning får INTE
resultera i att underhållet av vägarna försämras. Runt 2-1 konceptet uppmanar vi att
man tittar över vilka fordonsslag som ska få finnas på dessa vägar med tanke på det
hinder de utgör på dessa sträckor.
87. Övriga rapporter:
a) 88. Övriga frågor:
a) Klubbkonferens hösten -09: 25/10 -09 kl 13, mitten av skåne (Solrosen, Hörby
folketshus)
b) Säker bakom styret: Vi får intrycket av att det är lite som vår avrostning. Pelle R och
Niclas tar kontakt med SMC-Örebro och NTF och får mer information.
89. Nästa möte: Distriktsårsmötet 3/10 -09, därefter bestämmer styrelsen.
90. Mötets avslutande: Sven avslutade mötet och tackade.
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