Styrelsemöte
100815, Norregatan 1, Hörby.
Närvarande: Pelle Randau, Per Nilsson, Karl-Erik Karlsson, Bengt Ohlsson, Sune Wernersson,
Mikael Davidsson, Maria Libäck, Robert Olsson, Niclas Hanzon, Britt-Mari Fagertun, Mathias
Nilsson
88. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat.
89. Dagordningen godkändes
90. Justerare: Britt-Mari och Per Nilsson valdes till justerare
91. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna
92. Post: Mc-folket,
93. Rapporter, aktuella frågor och beslut från arbetsgrupperna:
TSG: Allt rullar på. De flesta KNIX har varit fulltecknade. Ang avtalet (styrdokument) med
grundinstruktörer har inget tagits fram. Pelle har fört diskussioner med instruktörer ang
hur ett detta ska kunna se ut. Ett ”gammalt” avtal ska finnas i någons ”gömmor”. Pelle R
forskar fram det. Ta fram ett dokument för vad som ska gälla på avrostningar med
klubbar.
TOG: Skånetouren – ca 58 hojar, de flesta var nöjda. ”Se Skåne” – Har fått in 2 lappar.
Blänkare på hemsidan snarast.
Ekonomi: Inte närvarande. Kolla på forumet.
BKK: Ökat antal kursplatser från 700 till 925. Olycksmålet har tyvärr inte blivit uppnått.
Man kommer att ligga på plus ekonomiskt men inte så mycket som man hoppades på.
Man kommer att hjälpa till att ta fram en krav spec för anmälningssidorna. Ett par poster
i organisationen kommer att bytas.
MIT: Inget nytt. Kom med förslag på saker som ska upp på webben.
Distriktsredaktör & distriktsinfo: Insändare skickad till nästa mc-folket.
94. AU-rapportering: Inget
95. Genomgång av årsmöteshandlingar: Skicka påminnelse till de som det saknas
information till handlingarna från. Hur ska valberedningen gå tillväga vid omval?
Styrelsen tycker att valberedningen ska kontakta de personer som är i tur att avgå
personligen.
96. Datum för revision: då inga revisorer eller kassör på plats får denna fråga tas på mail.
Plats: Mikael Davidssons hem.
97. Övriga rapporter: a) Mathias & Mikael kommer att representera Skånes styrelse vid
årsmötet i Åre.
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98. Övriga frågor: a) Hur är det med drag på hoj? Diskussion följde.
b) Säkrare förare efter kurs? Enligt Norska ”trafikstyrelsen” så är det troligen så. Vi får se
hur det svenska motsvarigheten säger.
c) Möteslokalen, SMK Hörby, är en bra lokal och vi kan sträva efter att vara här.
99. Nästa möte: 25/9, Årsmötet, Söderto Fotbollsgolf. Konstituerande möte hålls där också.
100.

Mötets avslutande: Mikael avslutade mötet.
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________________________________
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