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SMC Väst Styrelsemöte onsdag 18 april 2012.
Närvarande: Sture Johansson, Jan Johansson, Jens Lindström, Kjell Andersson, Ela Johansson, Lillemor Holm, Jan
Rickardsson, Ingvar Högström, Ammi Jungblom, Niklas Östergren.
§75

Mötets öppnande
Fastställande av röstberättigade och eventuella ersättare - samtliga ordinarie ledamöter närvarade.

§76

Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg under redan föreslagna mötespunkter.

§77

Föregående mötesprotokoll – uppföljning
Nivå på gåva till förtjänta funktionärer som togs upp i § 69 diskuterades. Mötet beslutade att resp.
arbetsgrupp tar med frågan om lämplig storlek på gåvan för diskussion och lämnar förslag vid nästa
möte.

§78

Inkomna skrivelser, adressändring
Flera inkomna skrivelser bl.a. inbjudningar till STF årsmöten Väst och Skaraborg som vi missade. Posten
har legat länge i postfacket i Vara.
En ändring av distriktets adress och postmottagning diskuterades. Möte bestämde att Lillemor kollar
kostnader för olika alternativ för beslut kommande möte.

§79

Ekonomirapportering, prövningsavgift Nationaldagskortege
Kjell rapporterade budgetläget t.o.m. mars. Totalt ca 252 000 kr plus. Plus för alla arbetsgrupper.
SMC Riks har dragit av för kostnader i samband med funktionärshelgen i december. Avdrag ska inte
göras från disktriktstian – Lillemor ska påtala detta.
Värt att notera var också att det flutit in intäkter för avrostnings- och Knixkurserna. Utöver redovisat
resultat så ligger ett antal anmälningsavgifter inbetalda men de är ännu ej bokförda.
Kjell redovisade också sina åtgärder för ansökan om bidrag till Västra Götalandsregionen. Tyvärr har
antalet deltagare och regionala aktivitetsdagar sjunkit rejält. Deltagarna ska vara 7 t.o.m. 25 år.
Aktiviteten måste omfatta minst 3 timmar. För ledar- eller instruktörsutbildning finns ingen åldersgräns.
All utbildning skall dokumenteras och räknas med som aktivitetsdag
Beskrivningen av detta måste göras tydligare i kommande verksamhetsberättelse för att underlätta
bidragsansökan kommande verksamhetsår.

§80

Rapportering från arbetsgrupper
a Göteborg – Ingvar informerar; Öppethus Bilprovningen Partille 5 maj bör anslås på hemsidans
forum och på facebook. Jens kan fixa om inte Sten-Göran hinner. Ela meddelar Tjejligan.
b Skaraborg – Ammi rapporterade att gruppen representerat hos MC-Kompaniet i Väring. Hon har
också besökt MC-Konsult Motorteknik och lämnat Gulingar m.m.
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c Fyrbodal – Sture rapporterade från möte ang. riksårsmötet. Aktiviteter som diskuterats är
Knixkörning i Uddevalla (tveksamt om genomförandet), mc-tur till mc-muséet i Dals-Ed m.m., busstur till
Nordens Ark alt Havets Hus. Funderingar finns kring personalbehov för guidning, transporter etc. De
som ställer upp som resurser får ersättning. För specifika ”Västaktiviteter” ersätter SMC Väst. Lillemor
rapporterar våra funderingar till Petra, SMC Riks kansli. Sture kollar hyreskostnad för Glimmingebanan.
d MCT GK – Sture: Första avrostningen avklarad 15/4 med 18 deltagare. För 21/4 är 33 anmälda,
22/4 – 12 damer, 13/5 Trestad – 6 anm, 13/5 Skara – 5 anm.
e MCT Ak – Niklas rapporterade: HLR/LABC-utbildning 14-15/4 och 21/4 – Viss kritik mot
upplägget, kanske ändras innan den 21:a.
Interndag på Kinnekulle Ring 4/5 – inbjudan till anmälan har gått ut till utbildningsgrupperna och
styrelsen.
Förhandlingar på gång angående en av kursdagarna på Anderstorp 15-16/6. Få anmälda en av dagarna
har gjort att försök görs att omvandla dagen till ex.vis en instruktörsdag istället. Diskussion med SMC
Riks pågår.
Beställda instruktörsvästar kommer snart.
Ny instruktörswebbsida för uppsamling av information har skapats av Jens. Särskilt lösenord krävs.
f MCT Knix – Ivan rapporterade via Kjell: Första kursen 13/5 fylld med råge, många anmälda även
till nästa 3/6. Intäkterna överstiger kostnaderna hittills.
Banan i Uddevalla kollad utan anmärkningar. Viss sopning kommer att behövas.
g Distriktsinformatör – Ela rapporterade att hon nätt och jämt hann få med spalten i nya numret
av MC-Folket.
Ela åtog sig efter fråga från Jan R att skriva artikel om kommande Knixkurs i Uddevalla.
h Webredaktör - befann sig på solnöje.
i Utbildning övrigt – inget att rapportera.
§81

Mc-körning i bussfiler
Jan rapporterade om det pågående projektet att ansöka om möjligheterna att få köra mc i vissa
busskörfält i Göteborgs storstadsområde. Förfrågan om tips har lagts ut som en tråd på SMC Västs
forum.

§82

Skepp O’hoj
Kjell rapporterade senaste om höstens resa:
Inget nytt ang. priser sedan förra mötet.
Programförslag föredrogs. Kjell efterlyste tips på föreläsare men hade vissa egna förslag.
Teknikteori- och körteorigenomgångar kräver avskild lokal vilket är svårt att hitta på nuvarande färja.
Vi försöker låna mc-utrustning för förevisning även kommande resa.
Förslag på lotteripriser efterlyses - vissa förslag diskuterades.
Rabatterbjudanden hos och bussresa till Louis ordnas.

-
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Endast en SMC-monter ordnas, helst vid färjentrén.
Flyers och affischer prånglas ut till handlare, forum, hemsida och via mail.
Annan annonsering diskuterades.
Stena tar fram särskild folder. Manustopp är 31 maj.
Styrelsemöte hålls som vanligt på båten fredag prel. kl 11.00.
Alla är eniga om att reseprogrammet ska ut tidigt till medlemmarna.

§83

§84

Årsmöte SMC Väst 2012
Hålls 20 oktober. Lokal är bokad på Stenungsögården. Lillemor kollar möjligheterna för ett medlems/kvällsarrangemang efter årsmötet
Övrigt
- Gulingannonser: Kjell har undersökt läget vad gäller fakturering/betalning. Allt är inte klart. Om hans
beräkning kommer att stämma blir intäkterna ca 71 000 kr.
- Jans SMC-skrivare: Den oanvända skrivaren som kostar 550-600 kr i nyinköp behöver minst ny tonerkassett
som kostar mer än det. Mötet beslutar att skrivaren kan skrotas.
- Funktionärshelgen 3-4 dec 2011 i Väsby: Jens rapporterade om en skrivelse han skickat till bl.a. SMC riks
angående synpunkter på denna helg.
- Budgetförutsättningar: Kjell redovisade ett förslag till förutsättningar inkl. preliminärt schema för arbetet
med budget för 2012-2013. Förutsättningarna sänds ut till alla arbetsgrupper snarast.
Ett inledande budgetmöte hålls den 19 juni kl 18.00. Plats meddelas senare. Styrelsemöte för att behandla
budgeten hålls den 8 september.
- Studieresa Spanien: Niklas rapporterade om den studieresa han gjort tillsammans med bl.a. Jesper
Christensen och Honda Academy. De besökte och fick testa Honda Instituto de Seguridad utanför Barcelona.
En anläggning för trafiksäkerhetsutbildning av motorcyklister byggd av Honda – se http://www.hondamontesa.es/Seguridad-Honda/ De konstaterade att utbildningsanordningarna var utmärkta men
utbildningspedagogiken var att sämre kvalitet än den SMC tillämpar.
Honda överväger en liknande anläggning i Sverige.

§85

Nästa möte – äger rum den 2 juni 2012 på lantmäterikontoret, Sveagatan 12 i Alingsås (Jan R:s
arbetsplats m.a.o.).

§86

Mötets avslutande – Alla tackade Lillemor för de välsmakande Gorbisarna med morötter till och
även kaffet.

Anteckningar:

Justeras:

Jan Rickardsson

Lillemor Holm

