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Styrelsemöte 
 
121202, SMK Hörby, Norregatan 1, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Mikael Davidsson, Therese Johansson, Kjell Börjesson, Bengt 
Raunert, Bengt Olsson, Sune Wernersson, Peter Svensson 
 
Gäster: Lars Johansson, Kerstin Wernersson 
 
42. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat. 

 
43. Dagordningen godkändes.  

 
44. Justerare: Peter Svensson och Bengt Raunert valdes till justerare  
 
45. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna 

 
46. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

TSG: ”Vi skall rapportera allt upp i en databas som äntligen skall fungera och sedan så 
kan de distrikten som vill ha anmälningar via det systemet med utan kostnad. 
Många distrikt har haft få ställa in sina avrostningar då de ej haft några 
deltagare. Så det kommer att komma folk från SMC Väst och kanske andra distrikt med 
för att titta och Väst har bjudit upp mig att vara med på deras och titta. 
Fick även reda på att värdebevisen vi fått från deltagare skall skickas in så får vi betalt, 
ingen som sagt innan. 
Det kommer med största sannolikhet att genomföras en Grusinstruktörsutbildning i 
trakterna runt Skåne Halland nästa år med folk från Riks.” 
TOG: Händer inte mycket 
Ekonomi: Inget nytt, det händer inte så mycket just nu. Mikael informerade lite om vad 
som togs upp ang Distriktstian. 
SMC School AK Skåne: Kursdagar -13 6 maj, 31 maj, 9-10 juni, 29 juni, 8 juli och 12 
augusti 
MIT: Jultävling 2012 kommer upp. 
Distriktsinfo: Rabatter uppdaterade. SKMC vill gärna att vi finns på plats den 12/12 
Distriktsredaktör: Manusstopp för nästa tidning 10/12 -12, utgivning 21-23/1 -13. Nästa 
tidning kommer 10-12/12 -12. 
 

47. AU-rapportering: Inget 
 

48. Aktiviteter 2013: Rallyt: Lokal är bokad, Hörby Scoutstuga. På förslag ligger att KNIX, BKK 
och Styrelsen har vars en station. Knix inte klara med sina datum. 
 

49. Övriga rapporter: Deltagare från Storkurshelgen berättade lite om vad man hade varit 
med om. 
”Pille” undrade om vi visste hur det ser ut på banorna ang om de är godkända för 
utbildning. Det handlar om momsen i så fall. 
Yamaha Center HBG. Sune var på plats och snackade med folk när man lanserade nya 
FJR´n. 
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50. Övriga frågor:  
a: Öresundsbron, Dra kortet 2 ggr för 2 motorcyklar på en tur???? 
 

51. Nästa möte: 20/1 -13, SMK Hörbys klubblokal. 
 
52. Mötets avslutande: Mikael tackade alla närvarande. 

 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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