
 

Styrelsemöte 
 
141207, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Sune Wernersson, Harley Davidsson, Pelle Randau, Britt-Mari 
Fagertun, Per-Erik Lögdberg, Maria Libäck, Thomas Libäck, Bengt Olsson, Pelle Eriksson, 
Peter Svensson, Rolf Malmberg, Kjell Börjesson, Stefan Gangefors, Therese Johansson 
 
Gäster: Kerstin Wernersson, Bettan Davidsson 
 
43. Mötets öppnande: Harley förklarade mötet öppnat. 

 
44. Dagordningen godkändes.  

 
45. Justerare: Maria och Sune valdes till justerare  

 
46. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
47. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

 
Notering: Kassören protesterade mot att vi använde GK och AK då vi tagit beslut på GU 
och AU. Vi bestämde att det ska heta GK och AK. 
GK: Avrostningen hade kommit på KNIX-avdelningen i kalendern på hemsidan, efter 
diskussion med Riks har det nu kommit rätt.  
Trafikverkets avrostning kommer att gå på Ring Knutstorp, instruktörer är kontaktade.  
Avrostningen, 18-19/4, boende kommer att ske i hangaren. 
KNIX – Första körningen 3/5 – 15 på Bolestad. Den 16/5 kommer Pro Bike att ha en 
egen körning. 
Grus – Internutbildning på G, tanken är att man följer KNIX körningarna när det gäller 
datum. 
AK: Rolf berättade lite om statistiken från de 3 senaste åren.  
Dagar för 2015 – 10/5, 14/6, 8-9/7, 21/8.  
Man har fått krav på sig att ha en Miljöansvarig vid körningar. 
AK skickar sina instruktörer till instruktörskonferensen 
Ny försäkringsinformation kommer i ca februari, vi får se vad den visar. 
Önskemål om inköp av beachflaggor 2/utbildningsgrupp, totalt 6 st. 
Man tittar på att ev arrangera ”Landsvägskurser”, detta kan ske under senare delen av 
sommaren. 
TOG: Skånetouren planeras. 
Ekonomi: Det är lugnt på den ekonomiska delen. 
MIT: Mail som är till ”SMC uppdrag” ska skickas till smc-mail. Privata adresser är tänkt 
som alternativ. Detta gäller om det finns en smcskane.org adress. 
Mathias skriver ihop något som kan skickas ut. 
Distriktsinfo: Det händer inte mycket. 
Distriktsredaktör: Manusstopp 8/12 , Utgivning vecka 49 2014. 
Skriva om BKK dagarna, avrostningen och Knix Bolestad. KNIX och Grus se hemsida. 
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48. AU-rapportering: Inget  
 
49. ”Ride against cancer! Se oss. Vi bryr oss!” -  

Från Henrik Åkesson:” Så här är mina tankar. 
Samling ca kl 11. Avfärd från Stortorget Malmö. Motorsport Landskrona. Nilssons Motor 
Helsingborg ca kl 13,00. Lämplig väg ska köras och ska passera Lunds Lasarett.  
Samling på Ericssons parkering, norra Lund, ca kl 15. 
Grillning av korv och hamburgare med tillbehör och dryck (läsk, vatten). Jag har pratat 
med min handlare på Ica om ev. sponsring av grillat och dryck. Ska kolla detta med. 
Pris: 50 kr/ pers. Pris för grillat och dryck får vi ta senare. 
Jag fick tipset att ta kontakt med tex Barncancerföreningen, om man nu ska köra för just 
dom, så kanske dom kan komma dit och visa sig på Ericsson.” 
 
Vi ser efterhand vad vi kan ställa upp med. 
 

50. Profilkläder – Provade innan mötet.  
 

51. SMC Skåne Årsmöte? – Det finns intresse för att Skåne ska ansöka om att hålla ett 
riksårsmöte. Vi lämnar in en ansökan, vilket år det blir får vi se. 
  

52. Övriga rapporter: Storkurshelgen 
 

53. Övriga frågor:  
a: Hur gör vi med miljöfrågan, motorcykel är ett miljövänligt fordon. 
b: Skaffa ett ”Utbildningspaket” – innehållande 1 kurs av varje. Förslag till TSG. 
 

54. Nästa möte: 18/1 -15, Libäck har fikan. 
 

55. Mötets avslutande: Harley tackade de närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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