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Protokoll 

SMC Väst Styrelsemöte söndag 2 september 2012 på Vann Spa. 
Närvarande: Jan Rickardsson, Ela Johansson, Benny Christensen, Peter Wretmo, Jan 

Johansson, Sture Johansson, Kjell Andersson, Lillemor Holm, Ammi Jungblom, Ingvar 

Högström. 

 
§114 Mötets öppnande  
 Fastställande av röstberättigade och eventuella ersättare – Ela utsågs som ersättare för ej 

närvarande ordinarie ledamot. 

§115 Godkännande av dagordning  

§116 Föregående mötesprotokoll – uppföljning 

 -Endurotävling i Karlsborg var inte SM utan VM. 
 - Västtrafiks idéer om att underlätta för mc-åkare att använda kollektivtrafiken; Jan J har undersökt och bedömt dessa som 

ganska lösa, ogrundade funderingar från en enskild person på Västtrafik. Vi avvaktar. 
 - Filmvisning i Skövde – en annons anslås på hemsidan. Ammi kollar om Skaraborg kan medverka. Fråga om AK kan 

medverka för info om kurser skickas ut. 

§117 Inkomna skrivelser 
 Inget noterades. 

§118 Ekonomirapportering m.m.  

 Kjell rapporterade ett resultat på ca + 49000 kr. I övrigt enligt Kjell redovisning som finns separat. 

 Kjell påminde om uppgifter för landstingsbidraget – deltagande ungdomar t.o.m. 25 år och utbildningstimmar ledare avseende 
bl.a. HLR-kurserna och interndagar på bana. 

§119 Bokslut och budget 

 Genomgång och revideringar av arbetsgruppsbudgetar. Hänvisning till Kjells redovisning. 

 Diskussion om budgetavdrag för kursdeltagare under 26 år som SMC-kansliet föreslagit. Mötet beslutade att vi inte ska ta 
hänsyn till detta. 

 
 Fråga om budgetering för att bjuda aktiva i arbetsgrupperna till Skepp O’hoj. AK har budgeterat 30000 kr för detta.  
 Styrelsen beslutar att detta även får innefatta GK och övriga arbetsgrupper. 
 Arbetsgrupperna ombesörjer inbjudan, Jan R ansvarar för uppsamling av anmälningar. 
 
 
 
 
 
§120 Rapportering från arbetsgrupper 

 a Göteborg  - Har köpt in ett depåtält från 24MX på speciellt SMC-erbjudande. Redovisar tankar och uppgifter 
kring medverkan vid mässa på Åhaga i Borås till våren. Kör avslutningstur 9 september. 

 
 b Skaraborg – Inget att rapportera. 
 
 c Fyrbodal – Rapporterar kring förberedelsearbetet för nyss avslutade riksårsmötet på Vann. 
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 d MCT GK – En ny GI har examinerats – Bettan Konradsson. 
 
 e MCT AK - Saknade fortfarande redovisning från senaste kurserna på Anderstorp, Gotland och Kinnekulle. 
   

 f MCT Knix – Kursutfall redovisade – alla tre kurserna på Glimmingen fulltecknade och mycket uppskattade.  
 
 g Distriktsinformatör – Inget att rapportera. 
 
 h Webredaktör  - Ej närvarande. 
 
 i Utbildning övrigt – Jan rapporterade från samordningsmöte 16 augusti. HLR/LABC-utbildning kommer att genomföras 

gemensamt för alla instruktörer (och andra SMC  Väst-funktionärer som behöver). Micke K har fått i uppdrag att ordna 
detta.                                                                                                                
Samordningsmötet hade också diskuterat utvecklings-/utbildningsplan för GI och sammanslagning till en arbetsgrupp för 
grundkurser (avrosting/Knix).          Jan yrkade därför att styrelsen ska besluta vid konstituerande möte om att en 
gemensam MCT och arbetsgrupp för grundkurser ska utses.                                     Jan yrkade också om att 
styrelsen ger i uppdrag åt denna nya grupp att upprätta förslag för utvecklings-/utbildningsplan för GI åt styrelsen att 
fastställa vid kommande styrelsemöte. 

 
 

§121  Rapport från ”distriktordismötet” 

 Lillemor rapporterade från mötet som hölls på Vann 31 september. Bl.a. noterades följande punkter: 
- Storkurshelgen, numer Konferenshelgen, som hålls 17-18 november. 
- Info till räddningstjänster om Medical Card 
- Slutredovisat visionsarbetet 
- ”Distriktstian” – diskussioner om ändrat användande fortgår 
- Fråga om ansvar för ”riksklubbar” 
- SMC 50-årsjubileum – aktiviteter m.m. kommer att diskuteras under Konferenshelgen 
- Kallelseförfarandet för riksårsmötet har diskuterats 
- Ändrade mc-klassificering – andra kubikgränser för lätt, mellan, tung mc. 
- Diskussioner om höjda körtkortskostnader och åldersgränser som är negativa för mc-kollektivet. 
-  

  

§122 Skepp O’hoj 

 Program klart. Gemensam anmälan av SMC-aktiva m.fl., se ovan. Kallelseannons för hemsidan tas fram. 

§123 SMC Väst-årsmötet 

 Årsmöteshandlingar diskuteras. Påminnelser om redovisningar, verksamhetsberättelser etc. 

§124 Övrigt  

 Styrelsen beslutar bjuda Eva Ringmann och Rosa Sädås som tjänstgjort som funktionärer under riksårsmötet på 
logikostnaderna för vistelsen. 

§125 Nästa möte – Lördag 20 oktober kl. 10.30 på Stenungsgården i Stenungsund. 

 
§126 Mötets avslutande – Lillemor avslutade mötet. 
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Anteckningar:                               Justeras: 
 
 
 
Jan Rickardsson                             Lillemor Holm 
 


