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Protokoll
SMC Väst Styrelsemöte fredag 11 november 2011 på Stena Scandinavica (Kielfärjan).
Närvarande: Benny Christensen, Niklas Östergren, Jens Lindström, Jan Berntsson, Linda Hellsten, Tore Ternell, Jan Johansson, Ingvar
Högström, Sture Johansson, Ammi Jungblom, Kjell Andersson, Lillemor Holm, Ela Johansson, Sten-Göran Stridh.

§32

Mötets öppnande;
Lillemor öppnade mötet. Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande. Benny som är ny suppleant hälsades välkommen. En
presentationsrunda genomfördes.

§33

Godkännande av dagordning
Godkändes efter komplettering med ett par punkter under övrigt.

§34

Föregående mötesprotokoll – uppföljning
Komplettering av konstituering – attesträtter: Mötet beslutade enhälligt ge Ivan Wåhlström som MCT Knix attesträtt för den
verksamheten 2011-2012.
Mobiltelefonabonnemang: Ammi har forskat efter uppgifter ang. de nyaste abonnemangen bland arkiverade handlingar men
inget hittat. Mikael Högberg har också kollat men inte heller hittat något. Niklas åtog sig forska vidare.
Lugnets MC-center har vidtalats angående riksårsmötet 2012 och den eventuella datumkrocken med deras
barncancermilsverksamhet. De meddelade att det finns tveksamheter kring genomförandet 2012.
En diskussion följde om en insamling kan ordnas i samband med t.ex. Sommarkörningen 2012. Detta bör påtalas i Gulingen i
så fall.
Ett au-beslut angående reskostnader för föredraghållare på Skepp O´hoj redovisades.

§35

Inkomna skrivelser – En förfrågan ang. mc-parkering på Frölunda torg har kommit in. Ingen åtgärd från vår sida
behövs eftersom brevskrivaren fått positivt svar från fastighetsägaren om att upplåta platser för mc-parkering.

§36

Ekonomi
Äskande av medel för intern utbildningsdag på Kinnekulle.
Benny redogjorde för AI-gruppens förslag. Två dagar föreslås varav en ska täckas med medel som avsatts i budgeten för
internutbildning. Om bara en dag kan genomföras ska denna täckas vill gruppen disponera medlen för denna.
Beräknad kostnad är ca 30 tusen kr plus mat. Reskostnader ska inte täckas. Alla SMC Väst funktionärer är välkomna.
Styrelsen beslutade enhälligt om ett löfte att medel kan disponeras om så behövs beroende på ekonomiskt resultat.
Kjell redovisade utfall/budget.
Ny reseräkningsblankett (utgiftsspecifikation) med uppdaterad kontoplan finns på hemsidan under rubriken Styrelsen. Kjell
åtog sig skicka ut denna via mail.

§37

Arbetsfördelning m.m. under Skepp O’hoj
Kjell gick igenom körschemat för turen.
Busstur till Louis hade ordnats.

§38

Rapportering från arbetsgrupper
a Göteborg – Ingvar rapporterade från gruppmötet 9 nov där bland planeringen för 2012 gjordes. Ingvar föreslog inköp av
västar för ledare av de mc-turer som ordnas. Styrelsen uttryckte sitt gillande. Något extraanslag för detta bedömdes inte
behövas.
b Skaraborg – Ammi informerade om sin nya adress... I övrigt inget att rapportera.
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c Fyrbodal – Inget att rapportera.
d MCT GK – Inget att rapportera.
e MCT AK – Inget att rapportera.
f MCT Knix – Har ledningsmöte tillsammans med GK.
Sture beställer deltagarvästar för alla utbildningsgrupper.
g Distriktsinformatör – Spalten för kommande MC-Folket inskickad.
h Webredaktör – Hade inte anlänt vid denna mötespunkt.
i Utbildning – Niklas redogjorde för planer för HLR/LABC-kurs under febr-mars för samtliga instruktörer, aspiranter och
resurspersonal.
13 aspiranter ska examineras 2012. Ett nytt upplägg av utbildningen ska ske med bl.a. ett par teoritillfällen. Ev. kan GI/GIA
delta.

§39

Stormöteshelgen 19-20 nov
Utsedda deltagare enligt föregående protokoll.

§40

Gulingen
Tore har fått in offert för tryckningen – 46000 kr plus 1900 kr per tusen ex. vid ökad beställning utöver grundbeställningen.
SMC väst betalar endast 6 % moms på tryckningskostnaden.
Ett förslag att trycka två upplagor diskuterades; en för Tvåhjulsmässan och en där datum för kurser uppdaterats. Tore kollar
kostnaden för detta.
Sista dag för material är 30 nov. Skall vara klar för tryckning 31 dec.
Ammi och Jan jobbar klart med ”sina” annonsörer.
Tore rapporterade att alla utom tre matställen/caféer är klara.

§41

Övrigt
Utplacering parkeringsramper i Borås och Mölndal. Tillverkaren av Pqlip önskar rådgivning. Lillemor tog ansvar för frågan.
Tvåhjulsmässan – Lillemor tog upp intresseanmälningar för medverkan i monter och SMC:s barnpassning.
Avgifter för knixkursen på Glimmingen. Sture undersöker vilken nivå som krävs och tar med frågan till den nybildade
ledningsgruppen för GK/Knix.
Jan och Niklas rapporterade från möte med gruppen för samordning av utbildningsgrupperna.

§42

Nästa möte – 14 januari 2012 kl 11.00. Plats meddelas senare, preliminärt hos Tore.

§43

Mötets avslutande
Lillemor avslutade mötet varefter Skepp O’hoj-aktiviteter vidtog.

Anteckningar Justeras

Jan Rickardsson

Lillemor Holm

