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Protokoll
SMC Väst Styrelsemöte söndag 4 mars 2012 i Uddevalla Folkets hus
Närvarande: Christer Bernlo, Ela Johansson, Linda Hellsten, Ammi Jungblom, Sten-Göran Stridh, Jan Berntsson, Peter
Wretmo, Ingvar Högström, Benny Christensen, Niklas Östergren, Ivan Wåhlström, Sture Johansson, Kjell Andersson,
Lillemor Holm, Jan Rickardsson.
§57

Presentation av AU-beslut
Arbetsutskottets beslut om tryckning av kursinformationsfoldrar inför Tvåhjulsmässan presenterades. Särskilt protokoll med
detta paragrafnummer finns.

§58

Mötets öppnande;
En presentationsrunda gjordes. Christer Bernlo, revisor, deltog vid mötet och hade inte träffat flera av styrelseledamöterna
eller öviga funktionärer.
Benny Christensen ersatte Jan Johansson.

§59

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning kompletterades med punkter för SMC-riksårsmöte och valberedningsinformation.

§60

Föregående mötesprotokoll – uppföljning
Inga synpunkter noterades.

§61

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§62

Ekonomirapportering
Kjell redovisade läget enligt särskild ekonomirapport. Särskilt arbetsgrupperna Göteborg och Knix framhölls i redovisningen.
Knix eftersom den är en ny grupp som redovisas fr.o.m. i år.
Lillemor påmindes att skicka in komplettering för landstingsbidraget.
Kjell redovisade också förslag till anvisningar för ekonomihanteringen. Förslaget antogs enhälligt vid mötet. Särskild skrivelse
om attestordning biläggs anvisningarna.

§63

HLR/LABC-utbildning
Förslag för beslut om bekostande och kontering av kostnader för dessa kurser redovisades för Kjell. Mötet beslutade enligt
Kjells förslag.

§64

Info AU-beslut
Jan redogjorde för de senaste AU-besluten. Inga invändningar noterades.

§65

Rapportering från arbetsgrupper
a Göteborg – Redogjordes för arbetsgruppens förberedelser för vårens och sommarens aktiviteter; Sommarkörningen och
Avslutningskörningen rekade, representation vid Handelsbodendag 3 mars, Likaså vid Bilprovningen Mölndal 5 maj (efterlyste
representanter), funderingar kring nyttjande av Facebook.
Diskussion kring användande av gåva från Kenneths MC. Ingvar frågar om Kenneths MC:s avsikt med gåva innan beslut
fattas hur den ska användas.
b Skaraborg – Delar ut Gulingar till handlare, närvarar vid handlardag hos MC-Kompaniet i Väring, har sökt samarbete med
nystartade ”MC-Konsult” i Lidköping.
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c Fyrbodal – Har haft möte ang våraktiviteterna. Deltar vid Bikedagarna men inte vid Bikersmeet.
d MCT GK – Rapport om anmälningsläget för avrostningskurserna. 14 personer har betalat avgift.
e MCT Ak – Rapport från säsongstartmöte. Anmälningsläget för kurserna är 25-40 % beroende på kurstillfälle. Ett möte har
ägt rum ang. mentorsprogrammet där aspiranter och mentorer deltog. 3 mars hölls teoriutbildning. Två personer från Halland
deltog.
För interndagen 4 maj har lunch budgeterats. Instruktörer från Halland har bjudits in. Inbjudan kommer.
f MCT Knix – Rapport om administration, ekonomi, statusen vad gäller Glimmingen och hur marknadsföringen framskrider.
GI-examination kommer att genomföras på Glimmingen av SMC Riks hösten 2012.
tillgång till minst 11 instruktörer/kurstillfälle. Önskar besked om antalet AI som deltar. Får maillista av Niklas.
Marknadsföring kommer att ske genom mail till medlemmar i väst och via div. forum.
g Distriktsinformatör – rapporterade om något fel i Gulingen som kommer med nästa nummer av MC-Folket. Mailadresser via
”smcvast.se” ordnade. Föreslås för arbetsgrupper, info, ordförande, kassör.
Ela kollar om nya medlemmar kan nås via mail.
h Webredaktör – Handlardagar m.fl. händelser kommer att läggas in i kalendern på hemsidan. ordnar listor över anmälda för
avrostnings- och Knixkurserna.
i Utbildning övrigt – Inget att notera.

§66

Fråga om utplacering av P-QLIP – mc-parkeringsanordning
Förfrågningar om råd om utplacering dessa mc-parkeringsanordningar har resulterat i att SMC Väst rekommenderat företaget
att vända sig till kommunernas trafikövervakare som troligen bäst känner till behovet. Frågan tas upp vid möte med
Trafikkontoret, Göteborgs stad senare i vår.

§67

Skepp O’hoj 2012
Rapport av Ingvar från möte med Stena. Beslutat om fortsättning och begärt prisuppgifter inkl överfart, hytt men utan mat.
tre friplatser för styrelsen har erbjudits. Diskussioner kring detta följde.
Kjell redovisade sina kontakter med Stena. Förhandlingar följer.
(Ingvar kollat om möjligheter att kontraktera Annie Seel som föreläsare – har bedömts för kostsamt.)

§68

a Årsmöte SMC Väst 2012
Stenungsgården bokad. Aktivitet efter årsmötet föreslås – bl.a. kvällsaktivitet med övernattning. Lillemor kollar möjligheter
och kostnader etc.

b SMC Riksåsmöte 2012
Kringaktiviteter diskuterades: Mc-tur till Dals-ed och Halden, andra ej mc-beroende utflykter, knixkörning. Transporter för
aktiviteter och tillresande måste ordnas.
Arbetgrupp Fyrbodal förstärkt med Ela Sture, Ammi arbetar vidare med frågorna. Sten-Göran utsågs till sammankallande.

§69

Belöning arbetsgruppmedlemmar – bordlagd fråga
Förslaget diskuterades igen och konkretiserades: De som inte ingår i styrelsen kan efter förslag från resp. arbetsgrupp ges
belöning för mycket och/eller nedlagt arbete under verksamhetsåret. Resp. arbetsgrupp tar med sig frågan angående vem
och hur denne/-a ska utses. Styrelsen fick i uppdrag att sätta tak på gåvans storlek.

§70

Distriktsordförandekonferens
Lillemor rapporterade från distriktsordförandekonferensen. Här hänvisas till särskild rapport från Lillemor alternativt protokoll
från konferensen. Men inte minst funderades kring att begära uppgifter från Hoj-X för att studera hur detta evenemang kan
ge kunskaper för ett mer framgångsrikt genomförande av Skepp O’hoj.
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§71

Valberedningsinformation
Ingvar lämnade lite information om läget och efterlyste tidigt besked från styrelseledamöter m.fl. om fortsatt engagemang.

§ 72

Övrigt
-

-

§73

Tvåhjulsmässan – några kommentarer om insatsen. Bedömdes som lyckad trots den av SMC Riks ej uppfyllda
målsättningen 300 nya medlemmar. 286 nya rapporterades.
Lyckat besök hos Taurus MC i Mariestad. Lillemor, Niklas och Jan R deltog. Bra föreläsning om körteknik gavs av
Niklas. I övrigt info om SMC Västs verksamhet.
Klubbordförandekonferens i april – diskussion om val av lockbete för att klubbarna ska delta. Förslag: Vi kan hjälpa
till med värvning och diskussion om hur SMC ska förbättras. Dessutom bör en klubbinbjudan till distriktsårsmötet
formuleras särskilt. Lillemor funderar vidare.
Beslutslogg – Ela jobbar vidare.
Jan R framförde idé om ett mer öppet budgetarbete med bl.a. en särskild budgetdag där styrelse och arbetsgrupper kan
träffas för diskussioner kring kommande verksamhet och budgetar med utgångspunkt från instruktioner från kassören
ungefär som de senaste årens. Noterades att mötet lämnade sitt gillande till förslaget och att diskussioner kring
utformningen går vidare.

Nästa möte
18 april kl. 18.00 hos Lillemor i Stenungsund.

§74

Mötets avslutande
Lillemor tackade alla för visat tålamod. Christer B tackade och lämnade lovord för hur styrelsearbetet och arbetsgruppernas
arbete bedrivs.

Anteckningar

Justeras

Jan Rickardsson

Lillemor Holm

