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Styrelsemöte 
 
130120, SMK Hörby, Norregatan 1, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Mikael Davidsson, Britt-Mari Fagertun, Niclas Hanzon,  
Martina Bergkvist, Sune Wernersson, Pelle Randau, Peter Svensson, Pelle Eriksson, 
Bengt Olsson, Bengt Raunert, Kjell Börjesson, Maria Libäck 
 
Gäster: Per-Erik Lögdberg 
 
53. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat. 

 
54. Dagordningen godkändes.  

 
55. Justerare: Maria och Kjell valdes till justerare  
 
56. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna, vissa justeringar med datum. 

 
57. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

TSG: Arbetar på med KNIX och Avrostning, 2 körningar på KNIX klara 28/4 och 21/9 är 
de enda som är klara – fler datum kommer. Tjejdagen kommer att vara på KNIX – inte på 
BKK. Avrostningens anmälan öppnar 1/2. Planeringsmöte?? 
Ev en station för att prova på mc med STR på Avrostningen. 
TOG: Händer inte mycket. ”Se Skåne” planeringen fortsätter. Skånetouren planeras. 
Diskussion om vi ska ha någon överraskning. Mathias kollar med riks om de ska ta fram 
en 50-års pin. 
Ekonomi: Inte på plats. 
SMC School AK Skåne: SMC presenterar på sin riks-hemsida att antalet döda och 
skadade mc-förare i trafiken är rekordlågt. 
En del av det resultatet anges vara utbildningsverksamheten. Det känns bra! 
Vi har under hösten genomfört en enkät bland personalen i SMC School AK Skåne. 
Den visar att övervägande del är mycket nöjda och ser sig utvecklas genom att engagera 
sig. 
Personalplanen för 2013 fastslås nästkommande helg. 
Av fyra huvudinstruktörer byter vi namn på tre (därmed också 2 nya 
styrgruppsmedlemmar, Emil och Peter). 
9 aspiranter kommer att utbildas till instruktörer under året, inga kända avhopp. 
Ordförande, Sekreterare, Marknadsförare och Kommunikatör är roller som vi skulle 
önska nya namn på. 
De tre senare är för närvarande vakanta. 
Kursdagarna för 2013 är släppta och resultatet hittills att 5% av platserna är sålda. 
Upphandling av bana, ambulans, boende, mat är klart. Priserna har ökat med ca 5% inför 
året. 
Priset på kurserna är fortfarande 1800 kronor per deltagare och kursdag, därmed 
kommer vi att behöva revidera årets budget. 
Kurspriset kommer vi att behöva höja till säsongen 2014. 
Hemsidan på SMC Skåne har uppdaterats med nya datum och borttagning av SHK samt 
Tjejkurs. Årets tjejkurs arrangeras genom KNIX på Lockarp. 
Vår presentkortslösning har kopierats till fullo av SMC Riks, det tycker vi är kul! 
Sammanfattningen är som vanligt att vi har det mesta under kontroll inför säsongen, 
försäljningen av kursplatser är det vi behöver hjälp av alla med. 
Vi är i en hårdnande konkurrens och behöver all hjälp vi kan fär för att berätta om 
mervärdet vi tillför i form av deltagarfokus från oss, utbildade och engagerade 

instruktörer, Sveriges bästa övningsplats Ring Knutstorp, trafiksäkerhetsinriktning etc.etc. 
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En bra start är sannolikt att alla styrelsemedlemmar i SMC Skåne har deltagit i en kurs. 
MIT: Radiointervju med radiokanal i Malmö. Kom gärna med information om vad Ni vill ha 
upp på hemsidan. 
Distriktsinfo: Britt-Mari tar kontakt med handlare om Öppna hus. Britt-Mari skickar ut 
information om när. Vi diskuterade lite ang informationsmaterial. 
Distriktsredaktör: Manusstopp för nästa tidning 28/1 -13, utgivning 11-13/3 -13. Nästa 
tidning kommer 21-23/1. 
 

58. AU-rapportering: Inget 
 

59. Aktiviteter 2013:  
Rally: Planeringen fortsätter 
”Familjedag”: Inget är bokat än. 
Fotokväll: Vi kanske ska ha 2 kurser, en basic och en avancerad 
GPS kväll: Träffas en kväll för att ge lite tips på olika program för att planera rutter efter 
m.m. 

 
60. Övriga rapporter: Inget 

 
61. Övriga frågor:  

a: Om man är boende i ett annat län kan man sitta i ett annat läns styrelse?? 
Frågan skickar vi till riks. 
b. Finns det intresserade som vill hjälpa till på mässa i Halmstad i mars? 
c. Vill vi finnas på plats på ”Lugguddeträffen” på Ljungbyhedpark?? Är de SMC anslutna 
så kommer några från oss. 
d. Informatörsmöte 23-24/5, Arlandastad. 
 

62. Nästa möte: 10/3  -13, kl 10, SMK Hörbys klubblokal. 
Ersättningsdatum för möte 11/8 tar vi upp vid nästa möte. 

 
63. Mötets avslutande: Mikael tackade alla närvarande. 

 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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