
 

 
 Sveriges MotorCyklister 
 
Adress: c/o Jeppsson, Solgatan 6, 268 68 Röstånga 
Tel: 0707-310695 
E-post: info@smcskane.org, web: www.svmc.se/skane 

Styrelsemöte SMC Skåne 
 
170312, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 
 
Närvarande: Per-Erik Lögdberg, Maria Libäck, Pelle Randau, Jan Norén, Peter Svensson, Bengt 
Olsson, Jan-Erik Jeppsson, Ingrid Norén, Stefan Gangefors, Britt-Mari Fagertun, Sune 
Wernersson, Ulf Persson  
 
Gäster: Magnus Andersson, Kerstin Wernersson 
 
 
33.  Mötets öppnande: Per-Erik förklarade mötet öppnat. 

34.  Dagordningen godkändes. 

35. Justerare: Peter Svensson, Ingrid Norén. 

36. Föregående mötesprotokoll inte klart. Tas upp på nästa styrelsemöte. 
 

37. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna: 
 
TSG -  GK och AK  
 

• Knixplanering klar. 7 körningar blandat på Lockarp och Bolestad. 
• Grus. Troligen blir det 3 utbildningstillfälle 2017. Det blir troligen inga 

körningar i Dalby. Dalbykörningar flyttas till Sandåkra. Planering för att 
ersätta Dalby med annan utbildningsplats är på gång. Det finns planer 
på att starta ”Gruskörning 0,5” dvs någon form av gruskörning som är 
på absolut nybörjarnivå. 

• Avrostning. Kursplatser slutsålda och planering pågår. 
• Information från Rolf gällande AK: ”Planeringen för säsongen fortskrider 

enligt plan. Första kursen (21/5) är redan fullbokad med 6 på 
väntelista. På andra kursen (18/6) är det 22 bokade. Lite osäkerhet 
kring internutbildningen.”  
 

TOG:  
Planeringen pågår. Se Skåne går av stapeln 1/7 från Perstorp. 
   
SMC Sport: 
Information från Rolf Malmberg gällande SMC Sport: ”Planeringen fortsätter 
enligt plan. Vi genomför en kurs för tävlingsfunktionärer 18/3 med 17 
deltagare. På licenskursen 30/4 är det 16 bokade (budgeterat 20). På Steg 6 2-
3/7 är det 32 platser bokade (budgeterat 60). Bokningsläget ser alltså gott ut. 
Martin Svensson är nu anmäld till träningsledarkurs så att vi blir två som kan 
axla denna uppgift.” 
    
Ekonomi:  
Kassör ej närvarande. Beslut fattades om att SMC Skåne ska erbjuda Swish. 
Avgift är 500: -/år och 1: - per transaktion vilket styrelsen beslutade att 
acceptera. 
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MIT: 
Alla styrelsemedlemmar som vill få en SMC Skåne-mejladress skall meddela 
webmaster detta. Mejladressen kommer att finnas på SMC Skånes hemsida. 
Skicka ej interna mejl till info@smcskane.org då risken finna att externa mejl 
”försvinner” i mängden. 
 
Vägspanare: 
Skapa mejlkonto vagspanare@smcskane.org 
   
Distriktsinfo: 
Nilssons MC kan erbjuda SMC Skåne möjlighet att erhålla informationsplats på 
TV i butiken. Det finns även tillfälle den 25/3 att SMC kan deltaga på Öppet Hus. 
Stefan Gangefors är koordinator för detta. 
 
Distriktsredaktör:  
Per-Erik Lögdberg tar tag i detta inför nästa nummer av MC-folket.  
 
Internutbildning 
Planering framskrider. Internutbildning kommer att ske 19/3, aktiverande 
pedagogik samt 8/4, HLR mm, för aspiranter samt internutbildning för samtliga 
29 resp 30/4, 30/4 sker även Steg 5 (SMC Sport) utbildning.  
Svårigheter att få kallade personer (till internutbildning) att anmäla sig och/eller 
svara på mejl. 
 
Beslut togs att samtliga SMC School personal och Styrelsen skall få 
kallelser/information om internutbildning. Vissa kallelser går dock endast ut till 
direkt berörda, t ex de som ska gå 'obligatorisk HLR, Aktiverande Pedagogik', 
mm 
 

38.  AU-rapportering 
 Inget att rapportera. 
 
39.  Utbildningsgruppens arbete omfattar alla som är involverad i SMC School 

Skånes arbete. 
Diskussion om vad som ingår i utbildningsgruppens arbete. Ex är rena 
servicefunktioner, som matbeställningar, en uppgift? Oklarheter om vad 
budgeten säger om vad som är utbildningsrelaterad och vad som är övriga 
kostnader. 
Beslut fattades att en uppföljning av utbildningsverksamheten skall göras av 
kassör tillsammans med utbildningsansvarig.  
Budget som är fastställd disponeras av internutbildningsgruppen i samråd med 
kursansvarig och styrelsen. 

 
40.  Mötet beslutar att SMC Skåne skall delta på Vallåkra Träffen 19–20/8. Pelle 

Randau håller i detta. 
 
41.  Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 14/5 i Sandåkra i samband med 

gruskurs. Per-Erik håller i frukost. 
Övriga möte är 30/7, 1/10, 5/11, 3/12 samt 21/1–18 

 
43.  Fråga om att få personallista som är gemensam för hela SMC Skåne gällande 

resurser, instruktörer och annan personal som jobbar/är involverad i vår 
verksamhet diskuteras. Beslut fattas om att en grupp bestående av Stefan 
Gangefors, Ingrid Norén och Ulf Persson bildas och redovisar ett förslag på nästa 
styrelsemöte.  

 
44.  Information från Riks gällande DistriktsTian. 
 
45.  Per-Erik Lögdberg och Andrea Åkesson kommer att närvara på SMC RIKS:s 

årsmöte. 
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46.  Genomläsning av Rolf Malmbergs punkter/tankar utifrån mejl. 
 
47.  För att punkter på framtida dagordningar skall vara mer informativa skall 

punktens upphovsman/kvinna tydligt formulera vad som avses och vad som 
förväntas komma ut av inlägget. Är det av informativ karaktär eller skall det fattas 
beslut i frågan. Detta skall meddelas sekreteran innan kallelse skickas ut. Punkt 
bör vara sekreterare tillhanda minst en vecka innan utskick. 

 
48.  Per-Erik Lögdberg avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________       _________________________________ 
Mötesordförande              Sekreterare     
Per-Erik Lögdberg              Jan-Erik Jeppsson 
    
 
____________________________________       _________________________________ 
Justering              Justering 
Ingrid Norén              Peter Svensson 
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