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Styrelsemöte 070325 
Plats: PMCK Klubbstuga, Perstorp 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Bengt Raunert, Håkan Svennerstedt, Lars Öhrn, Maria Libäck,  
Per Randau, Bengt ”Rost” Olsson, Renée Bertilsson, Lars Bertilsson, Anette Rosén,  
Magnus Lindberg, Kjell Börjesson, Anders Franzén, Per-Göran Eriksson, Per Rosenlind 
 
74. Mötets öppnande: Renée förklarade mötet öppnat. 
 
75. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 
 
76. Justerare: till justerare valdes Anders Franzén & Magnus Lindberg 
 
77. Förgående protokoll: Lästes upp och lades till handlingarna. 
 
78. Post: MC-Folket, matriklar (3 nya klubbar, Freelance Mc Eslöv, Malmoe Chapter Sweden,  

Wiss bikers Visseltofta) 
 
79. Rapporter från arbetsgrupperna:  
 
TSG: Planeringen fortskrider av avrostningen. Sponsringen börjar trilla in. Night Eagles har avrostning 
6/5 vid bilprovningen, Kristianstad.  
 
Ekonomi: Reseräkningar för storkursen in snarast. 
 
TOG: Planeringen fortskrider av Skånetouren. Tyvärr missade vi få med det i kalendern. Vi ska lägga 
in fina hojvägar på hemsidan. Finns det fina hojvägar som är i dåligt skick? Skicka upp vägen till 
SMC Riks. Ge tips till Rost om ställen som kan vara intressanta för ”Se Skåne”. 
 
Distriktsinfo: Vi kommer att vara på de flesta av de Öppet hus hos handlarna i Skåne. De handlare 
som inte har öppet hus har blivit kontaktade av Håkan.  Ha med er värvningsfoldrar att dela ut. 
Välkomstbrev till nya medlemmar. Nya mallar från SMC Riks har kommit. Dokument kan hämtas på 
forumet under styrelse delen. Håkan har friheten att köpa in ett tält till prim. 
 
BKK: Har haft ledningsmöten. Har haft pedagogik utbildning. Problem mellan Riks och Skåne vad 
gäller BKK, bokningssystemet. Kursupplägget är också under diskussion. 21/4 kommer BKK ha 
utbildning på Knutstorp, vi är välkomna dit. Anmäl er till Anette att ni vill komma. Sven ska kalla 
Jesper till ett möte. 
 
MIT: Bli medlem i forumet. Skicka in info om vad ni vill ska finnas på hemsidan om er. 
 
Distriktsredaktör: Länsnytt ska inte vara en ”reklampelare”, det finns en del i tidningen som heter 
klubbnytt. Manusstoppet är 5 veckor innan utskick. Renée har svarat på insändaren i MC-Folket 
3/07. 
 
80. AU-rapportering: Inget 
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81. Övriga rapporter:  
* Storkurs, distriktsordis, MCT och distriktsinfo träff mars -07 
Länspärm kommer att finnas på hemsidan. Mc-Folket kommer att säljas på Pressbyrån på försök. 
Alla kläder köps från Trycket, Mora. Vad är det vi egentligen vill ha när vi är ute på uppdrag för SMC-
Skåne?  Vi får bara ha det som riks bestämmer.  
Ordismötet: Man ska prova att ha 2 årsmöte. Vi hoppas att Sven har mer info. Vi tar upp det på 
nästa möte. Renée är uttagen till valberedningen för valberedningen. Det ska räcka med kallelse i 
länsspalten till årsmötet. 
Länsinformatörsmötet: Info om den nya grafiska riktlinjen. Info ang. vad länsredaktören ska göra. 
I vissa län sitter samma person på flera poster vilket kan kännas tungt. 
Raggning av de som inte betalt medlemsavgiften kan ske via ringa till dem. 
MCT: Det kommer nästan inga pengar från Vägverket längre.  
 
82. Aktionslista: Ska inte finnas längre. 
 
83. Övriga frågor: Kampanjdagen den 28/4. Vad ska vi göra? 
All info ska vi få från Riks. Vi ska vara på Degeberga Veteranmarknad och på SKMC´s Nils 
Holgerssonsrally.  Vi välkomnar Blekinge att träffas i Kristianstad och köra vidare till Degeberga. 
Renée tar kontakt med Blekinge. 
Håkan är sammankallande för Malmö kampanjen, Anette är sammankallande för Degeberga 
kampanjen. Ta kontakt med de olika medierna. Mathias tar kontakt med Mora ang. material. 
 
 
84. Nästa möte: 22/4, Lille Mats Hässleholm, 10.00. 
 
85. Mötets avslutande: Renée tackade för mötet. 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Justering    Justering 

, web: www.svmc.se/skane  
 


