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Protokoll fört vid styrelsemöte 04-09-18
Kansliet Höör

Närvarande:  Anette Rosén, Mathias Nilsson, Katarina Nilsson, Peter Palm, Rolf Larsson, Jürgen Markus,
Conny Lindqvist, Anders Franzén, Per-Göran ”Pelle” Eriksson

1. Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Jürgen och Peter.

4. Föregående protokoll
Protokoll 04-06-06 samt 04-08-08 lästes upp och lades till handlingarna.

5. Posten    (L= Länspärmen)
SMC-riks: 4st matrikellblanketter (L), SMC-aktuellt (L), påminnelse att inlämna uppgifter till fikaguiden
samt dekaler att sätta upp hos handlarna(Jürgen). Övrigt: Räkning för hemside adressen (B-G),
Reklam papperskedjan+ kundkort (Anette). Samt se bilaga 1 för post och mail.

6. Rapporter från arbetsgrupperna

Ekonomi:  (Anette) B-G var ej närvarande. Resultatrapport och budget delades ut. Kvällsträffarna
diskuterades och beslut togs att bidraget slopas. Förslag på att bidrag ska ges till klubbar som
anordnar någon ungdomsverksamhet.

MIT: (Mathias) Hemside-tävlingen avgjord. Önskemål om postorder via hemsidan har kommit.

TSG: (Rolf) MIT-MC i trafik har möte i november. Avrostningsansökningarna ska vara inskickade till
SMC senast 30/11. Alla ansökningar måste gå via länet som sen skickar dom vidare till SMC.

TOG: (Jürgen) Rabatter till väg o fika guiden ska vara inskickade senast 30/11 till SMC.

PRIM: (Anette) Kvällsträffarna har varit besökta och bilder finns på hemsidan.

BKK: (Anette) Torstein ska åka till Stockholm för utvärdering av sporthojs-projektet. Därefter ska
BKK-gruppen ha möte. 16-17/10 ska instruktörerna ha utbildning i pedagogik. 5-kursdagar har hållits
och ca 360 deltagare har kört på Ring Knutstorp.

Utbildning: Ingemar Losell håller  ABC-HLR kurs till hösten. Kostar 20:- / deltagare och fika ingår.

Ungdom:  Inget rapporterades.
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7. Övriga rapporter.
Kansliet: De grejor som vi måste ha kvar får den nya styrelsen i uppdrag att bestämma plats för samt
ta beslut om vad det får ev. kostnad.
Klubbkonferens: Hålls sön 14/ 11 kl 14.00. Plats meddelas senare.
Länsårsmötet: Verksamhetsberättelse och inriktning gicks igenom. Dessa skickas per mail till
Katarina som gör årsmöteshandlingarna. Motioner har inkommit och behandlas senare via
styrelserummet på forumet. En diskussion pågår fram till den 26/9 sen sammanställer Anette allas
synpunkter.

8. Övriga frågor
Mathias frågade om förhållningssättet angående hemsidan. Vad får läggas ut? Diskussion.

9. Nästa möte
Årsmötet 2/10  kl 11.00 i Hurva.

10. Mötets avslutande
Anette avslutade mötet, och städningen av kansliet började.

Vid protokollet Ordförande

                                                        
Katarina Nilsson Anette Rosén

Justeras

                                                       
Jürgen Markus Peter Palm


