
  1(3) 

 

 

Protokoll 

SMC Väst Styrelsemöte söndag 3 februari 2013. 
Närvarande: Lillemor Holm, Kjell Andersson, Jan Johansson, Sture Johansson, Jan Rickardsson, Ammi Jungblom, Helena Raaby, Peter 
Wretmo, Benny Christensen. 

 
§62 Mötets öppnande  
 Lillemor hälsade närvarande välkomna. 
 Sex ordinarie ledamöter närvarade enligt ovan. 

§63 Godkännande av dagordning  

 Dagordningen godkändes med tillägg av det som noterats under övrigt. 

§64 Föregående mötesprotokoll – uppföljning 

 a - Uppdatering resepolicy – Jan R har åtagit sig detta och arbetet fortsätter. Mötet enades om att principen för 
tågbiljett ska vara att billigaste alternativ alltid ska väljas. 

 b – ”Släpkärrepolicy” – AK-gruppen arbetar med vidare med detta efter klarläggande kring arbetsuppgiften. 
 c – Postboxen – Mötet beslutade om att föregående beslut om omedelbar uppsägning ändras till att gälla från det att ny 

distriktsordförande är utsedd. 
 e – Inventarielista – Kjell håller på med detta. 
 f – ”Lånepolicy” – Ska avse all material med värde på minst 500 kr. Varje arbetsgrupp ansvarar för att policyn 

efterlevs vid utlåning.  
 

§65 AU-beslut 

 Lillemor läste upp två au-beslut;  
  

§60 SMC Väst bekostar resa och uppehälle vid informatörsmöte för en person utöver distriktsinformatören. 
 

§61 SMC Väst betalar de reseersättningar som redan utlovats för Skepp O’hojresan för funktionärer i arbetsgrupp Skaraborg. 
 
 Au beslutade enhälligt 21 januari i dessa frågor. Någon invändning mot dessa beslut noterades inte. 

§66 Inkomna skrivelser   

- Skrivelse från länsstyrelsen angående tillstånd för ”tävling på väg”. Kan i vårt fall avse Nationaldagskortegen som den 
genomfördes 2012 genom Göteborgs centrum. 2013 blir detta inte aktuellt då kortegen anordnas på annat sätt. Jan R 
inflikade sina samråd med länsstyrelsen i frågan våren 2012: För normala mc-turer i vanlig omfattning behövs inga 
tillstånd enligt länsstyrelsen handläggare så länge inte trafiksäkerheten eller den allmänna ordningen äventyras. 

- Skrivelse från medlem med synpunkter på främst MC-Folket. En diskussion följde om distriktets roll i frågan. Mötet 
beslutade att Lillemor får svara skribenten och eventuellt göra en inbjudan till kommande möte. 

 

§67 Ekonomirapportering  

 Kjell redovisade enligt följande: 
  

•  Resutatrapport resutatet för perioden t.o.m. februari visar -234 031,70 gentemot helårsbudget. Jämfört med budget för 
samma period så är resultatet -1018 kr.  
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•    Resultatrapport kostn ställe - utfallet för de nio kostnadställen som definierats. Samma kommentar som ovan om 
jämförelsen med budget. 

•    Resultatrapport projekt - utfallet ut mot de projekt som valts för verksamhetsuppföljning. Samma kommentar som 
ovan om jämförelsen med budget. 

 

§68 Instruktörskurser   

 Avser frågan om den nyligen aviserade utbildningen Aktiverande Pedagogik. Mötet diskuterar planeringsordningen för denna 
och andra utbildningar som erbjuds från SMC Riks/kansliet. Noteras att den allmänna meningen var att aviseringar måste 
ske tidigare så att kostnader kan budgeteras vid ordinarie budgettillfällen. Se mer under MCT AK. 

§69 Rapportering från arbetsgrupper 

 a Göteborg  - Sture rapporterade från arbetsgruppens senaste möte om arbetsfördelning för handlar kontakter bl.a. Lillemor 
tog på begäran från arbetsgruppen fråga om närvaro vid MC-Expo i Borås och Bikedagar i Göteborg.  

 Upplystes också om att Åke Klarin erbjudit lån/uthyrning av lokaler på sin trafikskola Folkes Trafikutbildningar i Göteborg. 
Mötet diskuterade hyrning av bl.a. förråd för arkiv. 

 
 Mötet beslutade bevilja en begäran om inköp av monterdisk för 3700 kr. 
 
 Mötet beslutade också bevilja kostnadstäckning för wifi-uppkoppling vid MC-Expot och att t-shirtar från Skepp O’hoj får 

säljas för 25-50 kr. Gruppen får avgöra priset inom denna ram. 
 
 b Skaraborg – Inget att rapportera. 

 c Fyrbodal – Inget att rapportera. 

 d MCT GK/ Knix  - Möten 7 och 9 febr. Den 7:e för att bl.a. iordningställa anmälningssida för grundkurser på 
distriktssajten. Den 9:e hålls möte om avrostningarna 2013. Kursdatum för Knix spikas vid mötena. Avrostning sker 20 april i 
Säve, 5 maj vid Trestad Center, 25 maj vid Skara Sommarland. Gruskurs prel. 19 maj. 

 
 e MCT AK - Helena rapporterade. ”Seniordagen” på Kinnekulle Ring 3 maj har fått namnet ”Lugn dag” och ska anpassas 

för dem som vill köra lugnare. Kursen beräknas för 40 deltagare i två grupper. Parallellt körs internutbildning för 
instruktörer med två grupper. 

 Ekonomiska läget något bekymmersamt med är under kontroll. Gruppen förväntar sig något minus 2013 bl.a. på grund av 
oväntad faktura för bashyra Kinnekulle augusti 2012 och att redovisningen för Kinnekullekursen aug. 2013 kommer på nästa 
budgetår.                                                                           Anmälningsläget till kurserna normalt 
utom för Lugna dagen. Kursen på Anderstorp är inställd. 

 
 Diskussion med Bike Trollhättan pågår ang. ömsesidig marknadsföring och aktivitet vid Bikedagar. Danniel träffar Jerker för 

vidare diskussion. 
 
 Kostnader för Aktiverande Utbildning blir begränsade. Lokaler lånas utan kostnad, reseersättningskostnaderna bedöms bli 

låga. Kostnaden bedöms av arbetsgruppen till ca 8000 kr.  
 Mötet beslutar att 10000 kr ur medel som fonderats för utbildning får användas. 
 
 f Distriktsinformatör - Ej närvarande. Lillemor redovisade återstående Gulingarbete, bl.a. ska ledartext och text om SMC 

Väst tillföras. Annonseringen minskar. 
 
 g Webredaktör  - Ej närvarande. 
 
 h Utbildning övrigt – Inget att rapportera. 
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§70 Övrigt  

 Till ”Ordis-/distriktsinformatörsmöte” anmäls Lillemor, Ela och Jens – se au-beslutet. 

 Styrdokument – Kjell redovisade ett förslag från Styrdokumentgruppen för vidare arbete med dokumentstruktur och 
styrdokument. De styrande dokument som avhandlar resp. arbetsgrupps verksamhet får upprättas av arbetsgrupperna. 
Styrdokumentgruppen (Linda H, Kjell A och Jan R) föreslås som remissinstans för detta arbete. 

 Mötet beslutade att arbetet kan fortsätta enligt Styrdokumentgruppens förslag. 
 

 Jan Johansson efterlyste profilklädsel för nya i arbetsgrupperna. Kontakt får tas med Ela angående detta. 
 
 ”Distriktstiaprojektet” – utlovat resultat inte klart – Lillemor påminner. 

§71 Nästa möte  
 6 april i Göteborg, prel. hos Folkes Trafikutbildning (Åke Klarin), Karlavagnsvägen 11på Hisingen. Helena undersöker 

möjligheten. 

 
§72 Mötets avslutande  
 Lillemor avslutade och tackade Ammi för den utsökta fisksoppan. 
 
 
Anteckningar Justeras 
 
 
 
Jan Rickardsson Lillemor Holm 


