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Styrelsemöte 
 
130428, SMK Hörby, Norregatan 1, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Mikael Davidsson, Britt-Mari Fagertun, Peter Svensson,  
Pelle Eriksson, Bengt Olsson, Kjell Börjesson, Therese Johansson, Robert Nilsson 
 
Gäster:  
 
78. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat. 

 
79. Dagordningen godkändes.  

 
80. Justerare: Peter Svensson och Britt-Mari Fagertun valdes till justerare  
 
81. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
82. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

TSG: TSG har premiär-KNIX på mötesdatumet. Avrostningen gick bra, ganska många som 
gick omkull, ca 30 platser som inte utnyttjades.  
TOG: Skånetouren planeras för fullt. Se Skåne skicka mail till de platser som var med 
förra året + platser SMC Tydingesjön, Simrishamn, Foteviken, Ängelholm flygmuseet, 
Brösarp. 
Ekonomi: Ser bra ut. Det börjar röra på sig på kontot. I dagsläget är vi 8342 medlemmar. 
SMC School AK Skåne: Skolverksamheten flyter på tack vare en stor samling mycket 
arbetsamma föreningsmedlemmar. 
  
De som dragit det tyngsta lasset hittills är internutbildningsgruppen som arrangerat kick 
off och teori den 13-14/4. 
Innan dess hann vi med en heldag aktiverande pedagogik, SMC Riks initiativ för att 
skapa en gemensam bas för hur vi får deltagare och instruktörer att tänka trafiksäkerhet. 
Det är en del av det paket som vi i Skåne har utbildat våra instruktörer i de senaste 5 
åren… 
  
Ett stort antal AK-instruktörer deltog i förra helgens avrostning. Alltid kul och bra för oss 
att avrostas också. 
  
Därför att den 5/5 är det dags för vår praktikdag på Knutstorp där vi ska träna på det vi 
lärt oss och kunna leverera till de första deltagarna på årets första kurs på Knutstorp 
dagen därpå, den 6/5. Just nu är det 58 stycken anmälda vilket innebär att det finns 22 
lediga platser. Det är onormalt få sålda platser den här tiden på året. 
  
Och det kännetecknar övriga dagar med, färre platser än tidigare är bokade och vi får väl: 
1. Hoppas att det blir bra väder dagarna innan kurserna 
2. Att Jespers och Jukkas "Vacker-väder-boknings-teori" stämmer, d.v.s. att deltagarna 
blir mer och mer väderberoende. Vart tog allvädersställen och goretex-handskarna 
vägen? 
  
Summan av det hela är att SMC School AK Skåne står väl rustad för säsongen 2013 men 
att deltagarna inte värderar kurserna så högt att de anmäler sig i god tid. 
 
Varför ”sviker” deltagarna BKK? Konkurrerar KNIX och BKK med varandra?  
Styrelsen spekulerade och vill ta upp frågan på nästa möte.  
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MIT: Diskussionen ang ”extrem-beteende”-inlägget på vår Facebook-sida. Diskussionen 
har förts på forumet. Vi som skriver på facebook ska signera de mer ”personliga” 
inläggen med eget namn. 
Distriktsinfo: 10/5 kommer Pelle E att vara på radio Kristianstad.  
Kom ihåg att SMC är en ideél förening, vi måste inte vara på alla platser och informera 
om SMC.  
Fråga till nästa möte: Någon speciell handlare som JAG vill ”ha hand om”? 
Klädsel: Eftersträva att följa den klädsel som vi tidigare kommit överens om, MEN vädret 
spelar in en stor roll. Förslag måste tas fram för att representera vid plats ute. 
Distriktsredaktör: Manusstopp för nästa tidning 27/5 -13, utgivning 1-3/7 -13. Nästa 
tidning kommer 20-22/5. 
 

83. AU-rapportering: Inköp av infoställ. 
 

84. Aktiviteter 2013: 
Rally: Planeringen fortgår. Stationerna ska ha 10 frågor/plats, 1 praktisk övning- ”lek”/ 
plats. Therese – frågor, Rost – leken, inskrivning - , startkort - , Priser: 1 Bkk, 3 Knix, 1 
Collage/hoodtröja, 4 t-shirts, ev mer, Korv: Raunert,  
 
Familjedagen: blir till hösten istället. 
Rodel: Pelle E. har tagit kontakt med sommarrodel i Laholm. 
 

85. Ordförandekonferens: Micke deltog inte pga sjukdom. 
 

86. Ersättningsdatum för mötet 11/8: Vi bestämmer att den 18/8.  
 

87. Övriga rapporter: Pelle E har kollat buss Skåne–Stockholm om vi ska delta på Hoj-X 
2014. Ca 1000:-/ pers vid 30 personer. 
 

88. Övriga frågor:  
a: Pins – Första leveransen var fel färg, fel stav. Nya är beställda. 
b: Klagomål till Riks ang medlemskort m.m. SMC har nytt tryckeri och de har nog inte 
vetat vilket arbete som ligger bakom. 
c: Kostas Gialitakis har varit i kontakt med Malmö Stad ang. borttagning av mc-
parkeringar vid Beijer-kajen i Malmö. Vi hjälper Kostas om det finns tid. 
 

89. Nästa möte: 9/6  -13, kl 10, SMK Hörbys klubblokal. 
 

90. Mötets avslutande: Mikael tackade alla närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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