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SMC Väst Styrelsemöte onsdag 8 augusti 2012 i Stenungsund.
Närvarande: Ela Johansson, Sture Johansson, Ivan Wåhlström, Jens Lindström, Jan
Johansson, Linda Hellsten, Jan Rickardsson, Lillemor Holm, Kjell Andersson.
§103

Mötets öppnande
Fastställande av röstberättigade och eventuella ersättare – Som ersättare för ej
närvarande ordinarie utsågs Ela och Jens.

§104

Godkännande av dagordning – Med tillägg av punkter under övrigt godkändes
dagordningen.

§105

Föregående mötesprotokoll – uppföljning
Ang förslag från Västtrafik för att underlätta för mc-åkare att använda kollektivtrafik:
Jan J har sökt men inte fått rätta kontakterna ännu. Försöket fortsätter.

§106

Inkomna skrivelser
-

§107

Medverkan vid Enduro-SM i Karlsborg 25-26 aug för info om SMC:s
verksamhet: Fråga har skickats till Thomas Wallengren. Sture åtar sig att
medverka och kontaktar Petra.
Visning av ”Closer to the edge” (3D-film om Isle of Man-TT) ordnas på Odeon,
Kulturhuset i Skövde under oktober -12. Fråga om vi kan hjälpa till att locka dit
intresserade. Ela tar reda på mer uppgifter kring evenemanget innan vi svarar.

Ekonomirapportering m.m.
-

-

Kjell redovisade transaktioner för juli-augusti. Någon bokföring har inte gjorts då
bokföringsfirman haft semesterstängt. Noteras att resultatet visar på minus 57000
kr. Intäkter från Gotlandskursen är inte inräknade. För detaljer hänvisas till Kjells
redovisning.
Kontering av AK-gruppens verksamhet måste till del rättas till.
Landstingsbidraget har kommit. Det är ca 30000 kr mindre än tidigare år. Kan
bero på att vi inte lyckats redovisa våra verksamheter tillräckligt.
OBS! Om möjligt måste alla arbetsgrupper förbättra förandet av deltagarlistor
vid interna och externa kurser.
Redovisning av deltagarantal ska finnas i verksamhetsberättelsen för 2011/2012.
Denna ska stämma med redovisning till ”landstinget” som sker i januari -13
nästa gång.
Vi får bidrag för alla deltagare vid kurser och andra aktiviteter som är mellan 725 år. Bidrag går även till utbildning av ledare, styrelsemedlemmar och personal.
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HLR-utbildningen är en sådan. – kolla

http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Kultur/Utvecklingsmedel-till-kultur/Bidrag-till-organisationslivet/

Jens åtog sig att kolla upp AK-gruppens uppgifter bl.a. HLR-kurserna. Övriga
sammankallande för arbetsgrupper uppmanas göra detsamma.
§108

Rapportering från arbetsgrupper
Göteborg - Sommarkörningen genomförd med tolv deltagare enligt Sture och Jan
J. Avslutningsturen testkörd av Ingvar och Sture. Nytt mål bestämt.
a

b Skaraborg – Ej närvarande men Ammi har bl.a. rapporterat att budgeterade medel har förbrukats.
c Fyrbodal – Se ang. riksårsmötet, i övrigt inget att rapportera.
d MCT GK - Inget att rapportera.
e MCT AK – Ej närvarande men Micke C har rapporterat bra deltagarantal hittills på
kurserna. De har också diskuterat alternativ internutbildningsdag istället för den
femte dagen på Gotland enligt Jens. Diskussionen och planering för detta fortgår.

Ivan rapporterade att sista Knixkursen körs 12 augusti. 63 inbetalda
deltagaravgifter inkomna. Diskussion pågår om att köra en kursdag i Skövde 2013.
Jan och Ivan har var för sig kollat banan som verkar helt okej.

f MCT Knix –

Glimmingen har funkat bra för kurserna. Översyn av anmälningssystemet på
hemsidan måste göras. Mailadress för Knix läggs upp.
g Distriktsinformatör – Spalt insänd för kommande MC-Folket. Något kring riksårsmötet
läggs upp på hemsidan. Gulingen återinläggs.
h Webredaktör

- Ej närvarande.

Nytt samordningsgruppsmöte den 16 aug. Gemensamma utbildningsbehov,
organisering av utbildningsverksamheten m.m. ska avhandlas. På förslag av Ivan tas Jens med i
gruppen för samordning av bl.a. anmälningssystem.

i Utbildning övrigt –

§109

Skepp O’hoj – Diskussion kring ”dragplåster”, särskilda ”5-årsjubuleiarrangemang, tshirt och annat diskuterades. Ela fixar blänkare på hemsidan och i spalten efter
riksårsmötet. Flyers tas fram av Ela inför årsmötet.

§110

Riksårsmötet- Ytterligare ett par arbetsgruppsmöten har hållits under sommarn. Nästa
22 aug. Diverse planerade mc-turer testade. Bokningar för funktionärer gjorda. Sture
har fått lite tipspromenadspriser. Västar provades. Gråa med gult tryck beslutades.

§111

Övrigt
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Distriktsårsmötet; påminnelse om att färdigställa verksamhetsberättelser m.m. sänds
ut, annonseras på hemsidan och i spalten. Jan R fick i uppdrag att tillfråga Jan Leek
om föreläsning. Kvällsaktivitet med övernattning diskuterades. Beslöts att avvakta
till nästa år som är SMC:s 50-årsjubileum med detta.

§112

Nästa möte – söndag 2 september 2012 på Vann Spa. Tid prel. kl 10.

§113

Mötets avslutande – Lillemor tackade för visat intresse.

Anteckningar

Justeras

Jan Rickardsson

Lillemor Holm

