
 

Styrelsemöte 
 
140518, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Therese Johansson, Harley Davidsson, Sune Wernersson, Maria 
Libäck, Pelle Randau, Bengt “Rost” Olsson, Rolf Malmberg, Britt-Mari Fagertun,  
Peter Svensson 
 
Gäster: Kerstin Wernersson, Thomas Libäck, 
 
73. Mötets öppnande: Harley förklarade mötet öppnat. 

 
74. Dagordningen godkändes.  

 
75. Justerare: Maria och Sune valdes till justerare  

 
76. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
77. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

 
TSG: Avrostningen verkar ha gått plus. Tyvärr fick vi ställa in söndagens ”Start2Ride”. Till 
nästa års avrostning kommer det att ske några ändringar. 
Pelle kommer att ta hand om Avrostningen 2015, ca 16-17 april.  
1:a KNIXen är också körd, tyvärr skedde en olycka med en instruktör under 
instruktörsdagen dagen före. 
Knix facebookssida har Ola och Frank ansvar över. 
 
TOG: Skånetouren, planeringen fortgår. Se Skåne, Mathias skickar e-post till de som var 
med i fjol. 
 
Ekonomi: Det är ganska tomt på kontot men ett antal fakturor är betalda och vi väntar på 
ersättning från SMC.  
Betalningar som sker ”På plats” vill Therese att man sätter in på banken. 
 
SMC School AK Skåne: Fanns på plats på Avrostningen vid Fordonsplats. Man har 
genomfört Internutbildning. Tyvärr, gick 3 hojar omkull under internutbildningen.  
Kurs 1 var välbokad, ca 78 betalande. 2 omkull på denna kurs, tyvärr. 
Besiktningar kan bli ett problem i framtiden, se text från Riks:  
” Krav på din MC 
 
Det måste vara en landsvägsregistrerad motorcykel. Det funkar alltså inte med en 
racehoj som man försäkrat på ramnummret. Om det är en ren endurokurs som 
genomförs på en godkänd endurobana kan naturligtvis en enduroregad hoj användas. 
 
Motorcykeln ska vara besiktigad av ett officiellt organ, typ Bilprovningen, OPUS, etc 
genomförd i Landet. Den kan vara besiktigad i annat land bara det är av en svensk 
bilprovning. Den ska besiktigas på nytt innan körförbud inträder, så det räcker inte med 
att den har varit godkänd en gång i tiden. 
 
Motorcykeln ska vid kurstillfälle vara påställd och i trafik. 
 
Motorcykeln ska ha en giltig trafikförsäkring, ni får naturligtvis ha mer om så önskas. 
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Motorcykelns registreringsskylt ska vara synligt på MC:n, det är OK att tape denna på 
kutsen om inget fäste fins. Det är INTE OK att tape över texten på reg-skylten. 
 
När ovanstående är uppfylld, är det Ok att efterföljande racekitta hojen, med diverse 
crashkåpor, ta bort ljusen, körda på slicks, etc – men, reg-skylten ska finnas min. på 
kutsen  
 
http://www.svmc.se/school/Avancerade_kurser/Motorcykel-/” 
Det som är ämne för diskussion är att texten är tvetydig. 
Denna text kommer att tas upp på styrgruppsmöte. Därefter tar man kontakt med Riks. 
 
Ang försäkringar: Svedea godkänner inte steg 3 och 4, Folksam kräver incidentrapport 
från SMC. 
 
Vi byter sekreterare från Mathias till Maria. 
 
Tendensen med sena anmälningar håller i sig. Körningen den 30/8 är fastslagen. 
 
MIT: Undersöker om att byta leverantör för mail. 
 
Distriktsinfo: 1/6 SMC kommer att vara representerat på ett arrangemang på 
Ringsjöstrand. 
6/6 Mailet från CMMC lästes upp ang deras Rally till förmån för världens barn. 
10/5 var Britt-Mari på Yamahacenter och där hade varit mycket med folk. Br Nilsson 
kommer att ha ett större evenemang i mitten av juni. 
29/6 Sofiero Classic – Britt-Mari kommer att finnas på plats ev. någon mer. 
 
Distriktsredaktör: Manusstopp 26/5 -14 , Utgivning vecka 27 2014, kallelse till årsmötet 
ska med.  
 

78. AU-rapportering: Inget. 
 

79. Övriga rapporter: Tydingesjön 29/5 – någon gång i september. Det togs upp ang kläder. 
Ibland kan det bli kallt att bara stå i skjorta. 
Styrelsen beslutade att vi ska titta på förstärkningsplagg, även till inblandade som brukar 
hjälpa till att representera SMC. 
Harley tar med förslag till nästa möte. 
 

80. Övriga frågor:  
a: Förfrågning från Team Rinkeby, cyklister som cyklar till förmån för Barncancerfonden. 
Mailet lästes upp och Harley lägger upp det på forumet. 
 
b: Valberedningen har ringt de berörda när det gäller frånvaron från mötena. 
Valberedningen tar även kontakt med de personer som sitter på poster som det är val på 
i år. 
 
c: Sekreterarrollen diskuterades, tas upp på nästa när Mathias är med. 
 
d: Funktioner diskuterades bl.a. marknadsförare för SMC Skåne. Anökan? Rolf skriver 
ihop något, ang vad vi söker i marknadsföring. 
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81. Nästa möte: 8/6, kl 10.00, Plats: SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby 
Sista mötet inför sommaren, Bengt Raunert och Kjell har fikan. Anmälan är viktig till 
detta möte är VIKTIGT.  
 

82. Mötets avslutande: Harley tackade de närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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