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Protokoll  

SMC Väst Styrelsemöte lördag 2 juni 2012 i Alingsås. 
Närvarande: Sture Johansson, Jan Johansson, Kjell Andersson, Ela Johansson, Lillemor Holm, Jan Rickardsson, Ingvar Högström, Sten-Göran 
Stridh, Ivan Wåhlström, Niklas Östergren, Mikael Carlsson, Linda Hellsten, Tore Ternell. 

 
§90 Mötets öppnande  
 Fastställande av röstberättigade och eventuella ersättare – Sten-Göran Stridh sattes in som ersättare i Ammi Jungbloms 

ställe. 
  

§91 Godkännande av dagordning  
 Godkändes med tillägg under redan föreslagna mötespunkter. 
 

§92 Föregående mötesprotokoll – uppföljning 
 Inget noterades. 
  

§93 Inkomna skrivelser, adressändring 
 Skriftväxling via mail ang. SMC Västs medverkan vid Bikers Meet i Trollhättan. Lillemor har sänt en skrivelse till 

Trollhätteklubbarna. Inför detta möte hade inget svar inkommit.  
 En diskussion följde kring detta. Mötesdeltagarna var eniga om att frågan inte krävde ytterligare åtgärder. 
 
 Skrivelse från Västtrafik med idéer för förbättring och underlättande för motorcyklister att använda kollektivtrafik. Frågan 

som ställdes var om och hur vi ska delta? Jan J utsågs som kontaktperson och gavs i uppdrag att för diskussionen med 
Västtrafik vidare. 

 

§94 Ekonomirapportering, prövningsavgift Nationaldagskortege 
 Kjell rapporterade budgetläget t.o.m. maj. Särskilt tonvikt åt grundkurserna. Särskild presentation finns att tillgå hos 

kassören.  
 Fortsatta uppföljningsdiskussioner kommer att ske vid budgetmöte 19 juni i Stenungsund dit budget- och 

arbetsgruppsansvariga kallas. 
 
 Kjell saknade kommentarer kring utsända budgetförutsättningar. Kjell kompletterar dessa förutsättningar inför mötet 19/6. 
 
 
§95 Rapportering från arbetsgrupper 
 a Göteborg – Sture har provkört färdväg för Nationaldagsturen. Tillstånd från Trafikkontoret får hämtas på kontoret 

senast dagen innan. Jan R åtog sig skriva en pressrelease ang. turen. 
 Dalslandsturen genomförd med framgång och blev mycket uppskattad. 
 Ingvar framförde en fundering om Facebook för Göteborgsgruppen. Någon menade att detta kanske borde vara aktuellt för 

hela SMC Väst. Diskussion om detta förs vidare vid kommande möte. 
 Gruppen föreslår gruppaktivitet istället för belöning. 
 
 Fråga om inköp av depåtält för mässor etc. – Mötet beslutade enhälligt om att inköp får ske. 
  

 b Skaraborg – ej närvarande 
 c Fyrbodal – Representation vid Bikedagarana gav 10-12 nya medlemmar. 
 d MCT GK – Alla avrostningskurser genomförd med totalt 91 deltagare. 
 e MCT Ak – 19-20 maj är fullbokade. Anderstorp 15-16 juni – 40 anmälda till 19:e, 80 till den 20:e. SMC Riks har köpt in 

platser för internutbildning. Gotland – 4-dagarskursen nästan fullbokad, problem med matserveringen rapporterades. 
 Har tagit del av budgetförutsättningarna för 2012-2013. Arbetar vidare med gruppens egen hemsida.  
  
 Fråga om inköp av släpkärra för bankurserna. Den ska också vara tillgänglig för andra aktiviteter. Mötet beslutade enhälligt 

att inköp får göras med ett pris på 60000 kr som inriktning. Detta ska inkludera kärran, stripning, inredning och övrig 
kostnader inköpet kan medföra.  
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 f MCT Knix – Preliminärt kommande behov av inköp av utrustning för ca 3000-5000 kr för kurserna påtalades. Kan 

kärran med bankursutrustning lånas kanske behovet inte uppstår. 
 
 Fördröjning av ekonomisk redovisning beror på att deltagarantalet styr hur stora kostnaderna blir för hyra av 

Glimmingebanan 
 
 Sen anmälare till kurserna kan ringa till Ivan och skriva in sin anmälan i fritextfältet på hemsidans anmälningsfunktion. 
 Andra nackdelar med anmälningssystemet diskuterades. Bör lösas inför nästa säsong. 
 
 g Distriktsinformatör – ”Spalten” för MC-Folket på gång. Diskussion om innehållet. Ela önskade förslag. 
  
 h Webredaktör – Hemsides information är inlagd. 
  
 i Utbildning övrigt – För kommande kurssäsong föreslog Jan R att arbetsgrupperna för Knix och avrostning slås samman 

till en. 
 Förslag på gemensamma utbildningsinsatser tas vid samordningsgruppsmöte i augusti. 
 

§96 Mc-körning i bussfiler 
 Jan R upprättar förslag på ansökan. 

 
§97 Skepp O’hoj 
 Programförslag är framtaget. Några frågetecken återstår. Bl.a. diskuterades kring eventuella medåkande handlare 
 Ela fick i uppdrag att ta fram förslag på tryck för t-tröja. Mötet beslutade om ett pris på 150 kr/tröja. 100 tröjor trycks. 

 
§98 Riksårsmötet 
 Två arbetsgruppsmöten har hållits varifrån bl.a. följande rapporterades: 

- Knixkörning kan inte genomföras; banan upptagen. 
- Planerade rundturer ska provköras. 
- Turer ör ej mc-burna; Havets Hus, Nordens Ark. Minibussar får hyras.                                           
Eventuella subventioner av inträdesavgifter diskuterades.  
- Bemanning – många funktionärer kommer att behövas och måste samordnas. Enhetlig klädsel för dessa diskuterades. 
- Minibusspriser kollas. 
- Provkörning mc – handlare tillfrågas. 
- Poängpromenader – Som priser föreslås bl.a. handlargåvor. 
- Inga problem med mc-parkering vid hotellet.  

  
 

§99 Övrigt 
 Inget noterades. 

 

§100 Nästa möte – 8 augusti kl 18.00 i Stenungsund, lokal meddelas senare. 
 
§101 Mötets avslutande – Lillemor tackade för visat intresse. 
 
 
Anteckningar: Justeras: 
 
 
 
Jan Rickardsson Lillemor Holm 


