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Styrelsemöte 
 

140608, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 
 

Närvarande: Mathias Nilsson, Niclas Hanzon, Per-Erik Lögdberg, Therese Johansson, Harley 

Davidsson, Sune Wernersson, Maria Libäck, Pelle Randau, Bengt “Rost” Olsson, Rolf 

Malmberg, Peter Svensson, Kjell Börjesson 

 

Gäster: Kerstin Wernersson,  

 

83. Mötets öppnande: Harley förklarade mötet öppnat. 

 

84. Dagordningen godkändes.  

 

85. Justerare: Niclas och Per-Erik valdes till justerare  

 

86. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 

87. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

 

TSG: Ev en halv dags körning KNIX i Klippan under juli månad annars är det lugnt, lite 

trögt med flaggvakter. 

Harley förde upp en fråga från Motormännen ang en blinkerskampanj. Harley lägger upp 

det på forumet. 

 

TOG: Skånetouren, planeringen fortgår, gruppen gör som förra året vad gäller 

körersättningen. Se Skåne, de sista ställena är på g, vi kör så fort dessa är färdiga. 

 

Ekonomi: Nu är Avrostningen klar, det gick plus. BKK har fortfarande lite problem med 

antalet deltagare till kurserna, man ligger inom budget och det är positivt. 

 

SMC School AK Skåne: Anmälningarna går trögt, varför?? Är det priset? Vilka dagar kör vi 

på? Försäkringar? Varför? 

Diskussion ang marknadsföringen och då främst Facebook sidor. 

Pga den låga beläggningen på kurserna hyr man ut ett ”tält” till friåkare för att minska 

förlusterna. 

Ett sätt att lösa detta skulle kunna vara att göra det ”röda tältet” till steg 6. Tanken är att 

köra detta på Dubbeldagen. Styrelsen ställer sig bakom detta försök. 

 

MIT: Ett byte av webbhotellsleverantör kommer att ske. När? Någon gång under hösten. 

Detta kommer att påverka mail som är knutet till SMC Skåne. 

 

Distriktsinfo: Ej på plats.  

 

Distriktsredaktör: Manusstopp 4/8-14 , Utgivning vecka 39 2014.  

 

88. AU-rapportering: Inget. 

 

89. Distriktsårsmöte 2014 Ringsjöstrand: 21/9. Inskrivning från kl 13, mötet börjar 14. Fika 

bokas via hemsidan. Therese fixar blommor och pengar, Mathias fixar diplom 

 

90. Riksårsmöte 2014 6/9. Vem är intresserad av att åka dit? Therese kollar och ev Pille. 

SMC Skåne står för deras kostnader i så fall. 
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91. Gruskurs är på gång 15/6, Per-Erik berättade.  

Ev 23/8 kommer det även att gå en kurs men då i Dalby stentäkt. 

 

92. Övriga frågor:  

a: Kläderna. Harley har missat att ta med sig. 

b: Sekreterarrollen: Mathias berättade vad han brukar göra. 

c: Marknadsförare: Rolf läste upp de premisser som han tyckte skulle gälla för den som 

ev skulle vara intresserad av detta. 

I marknadsföringen ingår:  

– Skapa god publicitet för alla delar i vår kursverksamhet.  

- Skapa intresse för kurserna.  

– Ragga sponsorer.  

– Samverka med SMC Riks i marknadsföringsfrågor. 

 

93. Nästa möte: 10/8, kl 10.00, Plats: SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby 

 

94. Mötets avslutande: Harley tackade de närvarande. 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Mötesordförande  Sekreterare 

 

________________________________ ________________________________ 

Justering   Justering 


