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SMC Väst Styrelsemöte lördag 5 februari 2011, Kafé Klara, Henån.
Närvarande: Lillemor Holm, Ammi Jungblom, Ela Johansson, Jens Lindström,                Danniel
Byberg, Niklas Östergren, Kjell Andersson, Linda Hellsten, Sten-Göran Stridh, Klas Sehlstedt, Jan
Johansson, Ingvar Högström, Jan Rickardsson.

§ 61 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. Ordinarie ledamot Sture Johansson
ersätts av suppleant Ela Johansson.

§ 62 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter kompletteringar.

§ 63 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes.

§ 64 Uppföljning från föregående möte
Självriskreducering
Beslut om höjning till 6000 kr, förutsatt kurs är arrangerad av oss och där kursledaren
gör noggrann skaderapport, där det framgår vilka skador cykeln fått. Kvitto från
försäkringsbolag eller verkstad krävs för att få ersättning för kostnaderna.

Diskussion om skatteregler kring milersättning till instruktörer vid bankurser och
ersättning av självrisker. Kan medföra merarbete avs. kontrolluppgifter.

Betalningsystem grundkurser
Sture får tillgång till anmälningssystemet på nätet, deltagare meddelas och betalning
följs upp bokföringsmässigt. Betalning via nätet undersöks av Sten-Göran.

Ekonomisk förening för AK och Gulingen
Punkten ajournerades och utreds vidare av au.

Deltagande kurser m.m., beslutsprocess
Frågan bordlades. Möte hålls med representanter från Riks den 14/2. 

§ 65 Bikedagarna
Broms- och kurvkurs och grundkurs planeras på/vid SAAB:s testbana. Kort redovisning
av planeringsläget. 

§ 66 Ekonomirapportering
Vi ligger bättre än budget men detta beror på att redovisningen via Riks
släpar för kursverksamheten. Rapport finns hos kassören.

 
§ 67 Rapporter från Arbetsgrupper m fl

a Göteborg – Planerar medverkan på handlardagar. Nästa möte 13/1. Övriga aktiviteter
2011 – Tjejmek, Skepp&Hoj, Dalslandstur.
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b Skaraborg – representerar vid Väringdagarna 2-4/4. Planerar för tisdagsturer.

c Fyrbodal –  Trollhättan Bikers Meet 21/5, ev. bemanning monter Bike-dagarna 30/4-1/5

d MCT GK – Möte 6/3 på Preemraffet, Hisingen

e MCT AK – Rapport från resursmöte 23/1, protokoll utsänt, HLR/LABC-kurs för AI/GI
planeras, ävenså pedagogikkurs och teoridag samt resursutbildning, plan
för medverkan vid Bikedagarana. Medverkar ev på Elmiamässa. Rapport
om anmälningsläget för kurserna på Gotland och Kinnekulle Ring.

f Distriktsinformatören – MC-dagar i hela landet 7-8/5 istället för MC-Live.

g Webmastern – vill ha material att lägga in på hemsidan.

§ 68 Gulingen 2011
Nytt korrektur ute, redovisning annonsläget, genomgång Bikedagarannonsering,
diskussion om annonsering på webben.

§ 69 Kurser och utbildningar 2011 (AK, GK, Knix, instruktörer)
Punkten hoppades över. Behandlades i ovan- och nedanstående.

§ 70 Aktiviteter, resursbehov
Aktivitetslista över handlardagar och evenemang på Google Docs alt smcvast.se. Ela,
Sten-Göran och Jens utreder, Ela sammanhållande.

§ 71 Inkomna skrivelser 
Inbjudan till träff ang kulturbidrag 8 april. Kjell och Niklas anmäls.

§ 72 Övrigt
- Pedagogikkurs i Stockholm – fråga om Tomas Östebo får gå kursen där eftersom han
missade Halmstadstillfället. Möjligheten att ordna denna kurs i Göteborg kollas.

- SMC Riks årsmöte 2012, ska vi erbjuda oss att anordna det? Platsförslag Bohusgården i
Uddevalla. Sten-Göran gavs uppdraget att undersöka krav på distriktets arbetsinsats.

- Glimmingen – ny bana för riskutbildning, har erbjudit SMC Väst att hålla kurser. Niklas
och Danne kollar förutsättningarna.

- Valberedningen – ny kandidat som suppleant kommer från Falkenberg – Ingvar kollar
om det går enligt stadgarna.

- MC-Expo Åhaga, Borås, 25-27 febr. SMC Väst deltar med en monter.

- Diskussion ang motioner som behandlats av riksårsmötet: 

• Ändring av verksamhetsår kan genomföras utan stadgeändring. 
Beslut: Innevarande verksamhetsår utökas augusti 2011.

• Antalet ledamöter fick avslag - ny motion får upprättas.



Protokoll 

3(3)

• Valberedare och revisorers deltagande vid styrelsemöten – arbetet får gå
vidare i denna fråga.

- Ordförandekonferens 12/3. Lillemor deltar.

- Inför möte med Jesper och Patrik 14/2: Tidigare resonemang deltagande vid kurser och
konferenser redovisades. AK-gruppen utser representanter inom sig till mötet.
Styrelsens au deltar.

- Charlotta Källbäck inbjuds till nästa styrelsemöte.

§ 73 Nästa möte
2 april 2011 på Båtsmansvägen i Mölnlycke (gårdslokal hos Ingvar).

§ 74 Mötets avslutande
Ordförande tackade för engagerad dialog och avslutade mötet.

Anteckningar Justeras

Jan Rickardsson Lillemor Holm


