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Dagordning Distriktsårsmöte 2007
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av justeringsperson, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets
protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
10. Behandling av ärenden som stadgeenligt har framlagts av länsorganisationens
medlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen
11. Fastställande av verksamhetsinriktning
12. Fastställande av budget
13. Val av ordförande för ett år
14. Val av övriga ordinarie ledarmöte till styrelsen A) Vice Ordförande för en period
av två år B) Sekreterare för en period av två år C) Ledamot för en period av två år
15. Val av suppleanter till styrelsen Minst tre suppleanter ska väljas för en period av
ett år.
16. Val av revisor två revisorer ska väljas för en period av ett år.
17. Val av valberedningen minst tre valberedare ska väljas för en period av ett år.
18. Övriga ärenden: utnämning av Årets Skånska SMC: are
Prisutdelning ”Se Skåne”
19. Årsmötets avslutande

SSKÅNE
KÅNE
E-post: Info@smcskane.org
Web: www.svmc.se/skane

Verksamhetsberättelse Årsmöte 2007
______________________________________________________________ Allmänt
Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2006-2007 omfattar perioden 1/9 2006 till och med 31/8 2007.
Medlemsantal
SMC Skåne hade vid verksamhetsårets slut 8009 medlemmar.
Lokala klubbar
De anslutna klubbarna var:
Atomic Riders
Bjufs mck
Beautiful MC Skåne
Chios mcc
Diva mc
Engelholms Motorcykelklubb
Eslövs Motorcykelklubb
Freelance MC
Hibideskus Mucelures MCC
Hörby Softgliders
Lunds Touring Team
Lönsboda Touring klubb
Macklean Mc Club
Malmoe Chapter Sweden
MCK High Riders
Mc-klubben Kryddan
Night Eagles MC
Palmgliders MCK
Rolling Bikers
Skånes Motorcyklister

Slowriders
Startmotors MC
Strutsens MC
Tollarps mc-klubb
Trelleborgs MC
Vagabonds MC
West Coast Bikers
Wiss Bikers
Aviatörernas MC
Custom Bikers MC Tomelilla
FMCK Helsingborg
Gladiatorna MCK
Gripen MCK
Heinge Bull's MC
Lille Mats MCK
LMK-TT
MCK Snapphanen
Perstorps MCK
Road Riders MCC
Sydskanes Emse

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande: Sven Liljekvist
Vice ordförande: Reneé Bertilsson
Kassör: Anette Rosén
Sekreterare: Mathias Nilsson
Vice sekreterare: Per Randau
Ledamot: Maria Libäck
Ledamot: Lars Öhrn
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Suppleant: Håkan Svennerstedt
Suppleant: Torstein Kvamme
Suppleant: Dan Svensson
Suppleant: Jürgen Markus
Övriga befattningshavare har varit:
Revisor: Per-Göran Eriksson
Revisor: Peter Svensson
Valberedare: Bengt Olsson
Valberedare: Magnus Lindberg
Valberedare: Bengt Raunert
Sammanträden
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Styrelsen har kallat till en klubbkonferens och distriktsorganisationen har kallat till
ett årsmöte.
Medlemskap i andra organisationer
SMC Skåne är som organisation ansluten till:
Sveriges Motorcyklister (SMC),
Nationalföreningen för Trafiksäkerhets Främjande Skåne Län (NTF Skåne Län)
__________________________________________________________ Arbetsgrupper
Distriktsinfo Ansvarig Jürgen Marcus
Under verksamhetsåret bytte arbetsgruppen namn från länsinfo till distriktsinfo.
Ett uppdrag för arbetsgruppen har varit att representera SMC, på de olika
Öppet hus dagarna som MC handlarna har haft under våren. Vi har även varit på
Night Eagles kortegen och Sofiero Classic Show. På dessa aktiviteter har vi haft
möjlighet att kunna värva nya medlemmar och informerat om SMC.
Kampanjen utrotningshotad har vi arbetat med genom namnunderskrifter och
mycket information. Den 28/4 var vi på Degeberga veteranmarknad, Stortorget
Malmö och SKMC klubbhus där vi informerade angående regeringens förslag och
protesterade.
MIT – Media och IT Ansvarig Mathias Nilsson
Hemsidan har uppdaterats minst en gång per månad. Funktionen med att anmäla
aktiviteter till kalendern har använts av klubbarna. SMC-Skånes arbetsgrupper har
haft möjlighet att få en egen del på hemsidan.
Sommartävlingen ”Sommarhälsningen” blev ingen succé.
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BKK – Bra KörKunskap Ansvarig Torstein Kvamme
Omorganisation
BKK verksamheten inom SMC Skåne omorganiserade sig I slutet på 2006 och den
nya organisationen har varit verksam under 2007. Den nya organisationen har
fungerat väl och gett en tydlighet utåt om vem som gör vad som saknats innan.
Se det nya organisationsschemat på sista sidan.
Namnbyte
Inför 2007 valde vi att byta namn på våra kurser från Broms och Kurv Kurser (BKK)
till Bra KörKunskap (BKK) då detta mer säger vad vi håller på med och inte låter
lika tråkigt. Dessutom ger det oss en större frihet att utveckla vårt kurskoncept då
det gamla namnet är kopplat till ett rikstäckande kursupplägg.
Kurser
Vi har under 2007 hållit 5 st kurser varav 4 endagars och 1 tvådagars kurs. När vi
öppnade anmälningen i februari så tog det ca 40 min innan de första kurserna var
fullbokade. Som mest hade vi över 40 st på reservlistan under början av sommaren.
Alla kurserna har varit på Ring Knutstorp och haft 80 deltagare på endagars och 60
deltagare på tvådagars.
För instruktörerna har vi haft en pedagogik kurs som genomfördes tillsammans
med SMC Väst men med Skåne som kurshållare. Vi har även genomfört en
teoretisk och en praktisk kursdag om körteknik och övningar.
Våra instruktörer har också hjälpt SMC Väst och SMC Blekinge med en del av deras
kurser. Detta då Skånes ses som en av de mest rutinerade kursarrangörerna och
gärna bjuds in för att hjälpa till.
För att höja kvalitén och nivån på det vi lär ut så bestämde vi oss för att titta på ett
nytt upplägg inför 2007. Det nya upplägget bygger på en 3 stegs utbildning där du
bara kan gå ett steg per dag och måste ta dem I turordning. Detta gjorde att vi
kunde få mer tid per moment och deltagarna mer tid att öva men också att vi kunde
lägga till en del nya övningar vilka vi inte hunnit med på en dag annars. Detta nya
upplägg är en stor succé vilket synts tydligt I kursutvärderingarna men även
påpekats spontant av deltagare. Om ni är intresserade av att mer I detalj få reda på
vad en kurs går ut på så gå in på vår hemsida, www.smcskane.com.
TOG – Touring Ansvarig Bengt Olsson
Skånetouren genomfördes med 22 stycken glada deltagare i delvis regn. Temat för
året var slott och vatten, vi kom att passera 7 stycken slott och flera sjöar, stora
som små. Skånetouren hade två fikastopp med en god middag som avslutning på
Tydingesjöns camping
Se Skåne arrangerades för tredje gången. Startkort innehållande ett antal
deltagande företag inom olika områden ex. caféer, mc-handlare och sevärdheter,
startkort fanns att skiva ut på hemsidan.
Arbetet med att uppdatera rabattlistan har skett löpande under året.
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TSG – Trafiksäkerhet Ansvarig Pelle Randau
Mc-fortbildning i länet bedrivs utifrån två nivåer, grundutbildning samt
vidareutbildning inom BKK.
Under den gångna säsongen har TSG gruppen arrangerat en MC avrostning, den 1
maj 2007 på F5 Ljungbyhed med 111 st deltagare.
Vi medverkande även på Night Eagles egna avrostning i Kristianstad, där det kom
upp emot 20 st personer.
Utbildning av nya instruktörer sker sedan ett antal år tillbaka enbart centralt via
SMC Riks, dock ansvarar länet för nyrekrytering av instruktörer.
SMC Skåne instruktörspool för grundläggande mc-fortbildning innehåller i dagsläget
11 instruktörer.
Det var även inplanerad en HLR kurs, men den ställdes tyvärr in i år, då det kom in
för få anmälningar.
TSG Gruppen bestod utav: Pelle Randau, Maria Libäck, Lars Öhrn
Distriktsredaktör Ansvarig Reneé Bertilsson
Under året har vi haft 7st insändare i MC-Folket. Detta är ett sätt för oss att
informera våra medlemmar.
______________________________________________________________ Övrigt
Vi har deltagit i riksomfattande kampanjen ”Utrotningshotad”.
_____________________________________________________________ Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som tillsammans är med och gör SMC till den
starka organisation som vi är idag. Det är glädjande att se att den externa
rekryteringen till arbetsgrupperna fortsatt även under 2007/2008 och vi ser med
förväntan på utvecklingen i framtiden.
________________________________
Ordförande Sven Liljekvist

________________________________
Vice ordförande Reneé Bertilsson

________________________________
Kassör Anette Rosén

________________________________
Sekreterare Mathias Nilsson

________________________________
Vice sekreterare Per Randau

________________________________
Ledamot Maria Libäck

________________________________
Ledamot Lars Öhrn

________________________________
Suppleant Dan Svensson

________________________________
Suppleant Torstein Kvamme

________________________________
Suppleant Jürgen Markus

________________________________
Suppleant Håkan Svennerstedt
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______________________________________________________Ekonomisk rapport
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Verksamhetsinriktning inför 2007 - 2008
Generellt
För att utveckla och stävja samarbetet inom styrelsen planeras en kick-off, under
vilken föreningens verksamhet ska planeras mer i detalj.
______________________________________________________ Arbetsgrupperna
Distrikts info
Samarbetet med mc-handlarna i distriktet ska fortsätta och vi ska även börja arbeta
med trafikskolorna. Allt informationsmaterial skall uppdateras.
SMC Skåne skall finnas ute på klubbarnas olika arrangemang.
BKK – Bra KörKunskap
Inför 2008 kommer vi endast göra några små förändringar av vårt upplägg och
istället fokusera på att få ner den administrativa biten som idag sysselsätter flera
personer många timmar inför varje Kursdag. Detta är också identifierat som en
flaskhals för att köra fler kursdagar per år vilket det tydligt finns underlag för.
Hur många kursdagar vi kör nästa år kommer att bestämmas på vårt eget årsmöte i
november.
Vi har under 2007 rekryterat en del nya instruktörer och kommer att fortsätta med
det under 2008 för att hela tiden hålla instruktörsbasen uppe då där är ett visst
manfall varje säsong pga. familj, jobb mm.
TOG – Touring
Kommer att arrangera Skånetouren och Se Skåne detta år också. Kommer även att
fortsätta att uppdatera rabatterna.
MIT – Media och IT
SMC Skåne behåller namnet www.smcskane.org med länkning till den nya
adressen.
Under året planeras det att uppdatering av hemsidan att göras minst en gång per
månad. Arbetet med att få ut bilder på hemsidan bör intensifieras.
Gruppen ska även försöka bistå övriga styrelsen med kompetens vad gäller IT.
TSG – Trafiksäkerhet
Det kommer under år 2008 att arrangeras en ny stor avrostning, se hemsidan för
närmare info.
Distriktsredaktör
Under kommande verksamhetsår planeras det att skrivas 7 stycken länsnytt i
medlemstidningen MC-Folket.
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______________________________________________________________ Budget
SMC Skåne län
Budgetförslag
Räkenskapsårets början: 07-09-01
Period: 07-09-01 - 08-08-31
TSG

3010
3030
3982
3983
3990

Försäljning
Anmälningsavgifter
Länstian
SMC fortbildn.bidrag
Övr ersättn och intäk

S:a intäkter
4010
5011
5012
5013
5120
5410
5460
5500
5615
5800
5830
5831
5990
6071
6072
6110
6150
6210
6220
6250
6310
6500
6501
6502
6981
6983
6990
6993
6995
7020
7311
7330
7390
7610
8300
8422

Beräknat resultat

TOG

MIT

UTB

ADM

EK

VALB

REV

Gemensamt

Gemensamt
Styrelsemöte

Gemensamt
Länsårsmöte

Gemensamt
Klubbkonf
/Länsmöte

Gemensamt
Riksårsmöte

Gemensamt
Storkurs

Gemensamt
Kick-off

0

0

0

0

0

0

132 000
5000

5000

Varuinköp
Lokalhyra möten
Banhyra
Övriga lokalhyror
El,vatten och sophant
Förbrukningsinventari
Förbrukningsmaterial
Reparation och underh
Bilhyra
Resekostnader
Kost
Logi
Övrig reklam
Representation
Gåvor & priser
Kontorsmateriel
Trycksaker
Telefon
It & Data
Porto
Företagsförsäkringar
Flaggvakter
Ambulans
Läkare
Medlemsavgifter
Anmälningsavgifter
Övriga kostnader
Lämnade bidrag
BKK fond
Förlorad arbetsförtjä
Arvoden
Reseersättning, s.fri
Övr kostnadsersättnin
Utbildning
Ränteintäkter
Bankavgifter

S:a kostnader

Distr.info

0

0

0

0

0

0

0

0

132 000

-2 400

-1 000

-2 500

-500

-1500

-500

-500

-500
-200

-500

-500

-500

-3 000

-2 500

-3 000
-3 000
-4 000

-1 500

-5 000

-100

-5 000
-500

-2 000
-100

-500
-3 000

-200

-200

-200

-400

-200

-200

-200

-3 500
-100

-300

-100

-100

-500

-100

-4 000

-2 000

-6 000

-900
-5000

-500
-3000

-8000

-7 000

-4000

-3 000

-500

-500

-1 000

-4 000

-20 000

-3 000

-3 000

-1 000

-10 000

-12900

-10 500

-8 500

-8 000

-600

-8 900

-1 700

-700

-1 200

-26 400

-25 400

-7 700

-5 500

-3 000

-6 000

-10 000

-7900

-10 500

-8 500

-8 000

-600

-8 900

-1 700

-700

-1 200

105 600

-25 400

-7 700

-5 500

-3 000

-6 000

-10 000
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______________________________________________BKK´s organisationsschema

Styrgrupps
Ordförande
Lasse Nagy

Utvecklings
Chef
Mats Bränd

IT Chef
Nina
Sandberg

Ansvarig
Anmälan
Maysan

Säkerhets
Ansvarig
Jan-Erik

Kurs
Chef
Anders
Tublen

Material
förvaltare
Bosse
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Ekonomi
Chef
Anette
Rosen

Ansvarig
Mat
Vakant

Marknads
Chef
Thomas
Libäck

Ansvarig
Utvärdering
ar
Jimmy
Hansson

Ansvarig
SkadeuppFöljning
Peter
Nellenstam

Personal
chef
Pär
Cederholm

Ansvarig
Rekrytering
Anders
Tublen
Lasse Nagy

Ansvarig
Pedagogik

Stefan
Wikström

Ansvarig
Körteknik
Torstein
Kvamme
Nina
Sandberg

