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Protokoll 

SMC Väst Styrelsemöte lördag 6 april 2013 hos Folkes Trafikutbildningar, vid Lindholmen på 
Hisingen i Göteborg. 
Närvarande: Björn Forsell, Ela Johansson, Helena Raaby, Benny Christensen, Sture Johansson, Elisabeth Konradsson, Jan Johansson, Ivan 
Wåhlström, Lillemor Holm, Ingvar Hösgtröm, Kjell Andersson, Niklas Östergren, Jan Rickardsson. 

 
§74 Mötets öppnande  
 Lillemor hälsade närvarande välkomna och öppnade mötet. Ela valdes som suppleant för mötet. 

§75 Godkännande av dagordning  
 § 84d Redovisning GK/KNIX redovisades efter § 76 på begäran av Ivan. 

 Mötesparagrafer justerade. 

§76 Föregående mötesprotokoll – uppföljning 

 a - Uppdatering resepolicy – Jan R redovisade förslag som diskuterades. Detta behandlas vidare av ”, se § 79 

 b – ”Släpkärrepolicy” – behövs den? Behandlas vidare av ”dokumentgruppen” den också. 

 c – Inventarielista – rörande AK-gruppens materiel. Klar och skickad. 

 d – ”Lånepolicy” - Behandlas vidare av ”dokumentgruppen” den också. 
 

§77 AU-beslut  

 Kostnad för GI-examinering. Beslut i § 73 den 6 mars 2013 redovisades. Inga invändningar noterades. 

§78 Inkomna skrivelser 

- Inbjudningskort från Löfvings Ateljé och Café vid Hornborgasjön 

- Inbjudan till årsmöte från Föreningsarkivet i Skaraborg. 

Ingen av skrivelserna föranledde åtgärd.  

§79 Ekonomirapportering  

 Kjell redovisade enligt särskild rapportbilaga. Utfall t.o.m. 5 april - + ca 234 000 kr. 

§80 Valberedningsrapport 

 Ingvar rapporterade problem med att få fram kandidater för ordförande- och kassörsposterna. Fråga vad händer om dessa 
befattningar inte kan tillsättas. Kommer distriktets tillgångar att bli tvångsförvaltade av SMC Riks? 

 En kort diskussion om hur vi ska kunna rekrytera till styrelsen och hur valberedningen ska arbeta vidare vidtog. 

§81 Styrande dokument 

 Kjell redovisade arbetsgruppens arbete och förslag.  

 AU + Ingvar och Linda gavs i uppdrag att arbeta vidare.  
 Styrelsen besluta ge befogenhet till denna grupp att godkänna första versionen av inkommande dokument till 

dokumentstrukturen  från arbetsgrupperna. 
 De som ges befattning att ansvara för dokument ska återges med mailadress. 
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Protokoll 

 
 Gruppen arbetar vidare med formuleringar av hur arvoden/traktamenten/reseersättningar ska hanteras. Detsamma avseende 

släpkärre- och lånepolicys. 
  
 Jens ombeds lägga ut det som tas fram på hemsidan med dold länk. 
 
 Arbetsgrupperna gavs uppdrag att gå igenom och komplettera sina resp. dokument. 

§82 Rapport från ordiskonferensen  

 Inget att rapportera förutom problemen med medlemskorten för familjemedlemmar. Konkurs på tryckeriet sägs vara orsaken. 

§83 Gemensam tur till årsmötet. 

 Ingvar presenterade planerna för gemensam tur till Uppsala. Start sker onsdag 11 sept. Övernattning i Ånnaboda i Närke för 
vidare färd till Uppsala. 

Ingvar bokar stugor. Länk läggs upp för anmälan, likaså för boendemöjligheter i Uppsala. 

§84 Rapportering från arbetsgrupper 

 a Göteborg  - söker folk till handlardagar, för Öppethus hos Besikta i Partille 4 maj och Johans MC 4-5 maj. 
  
 b Skaraborg – Lillemor redovisade genomförda aktiviteter enligt mail fån Ammi, bl.a. representation hos MC-Kompaniet i 

Väring. 
 
 c Fyrbodal - har representerat hos Bike (lite folk), Honda i Vänersborg. Medverkar igen en dag under Bikedagarna. 
 
 På förslag ges Ingvar i uppdrag att upprätta ett PM som stöd vid handlardagar. 
 
 d MCT GK/ Knix  - Ivan presenterade anmälning- och betalningsläget för grundkurserna. Första Knixkursen och 

avrostningskursen är redan fulltecknade. 
 
 e MCT AK – genomförda kurser presenterades. Bl.a. har säkerheten och minimering av krascher behandlats, HLR/LABS har 

genomförts för GK och AK. Planering förkommande kurser pågår. Prognoserna för deltagarantalet liknar fjolårets vid samma 
tidsavstånd innan kursdatumen. 

 
 f Distriktsinformatör – Ingen spalt kommer med i nästa MC-Folket. SMC anlitar nytt tryckeri, det gamla har gått i 

konkurs. På distriktsinfomötet som bl.a. innehöll en försäljningskurs diskuterades också layoutstruktur. Önskar budgetering för 
profilkläder kommande verksamhetsår. 

 
 g Webredaktör  - Jens ej närvarande men mötet diskuterade hemsidans utseende; trevligt med bl.a. handlardagar som 

aviseras. Reseräkningen/Utgiftsspecifikationen bör flyttas så att den är lättare att hitta. 
 
 h Utbildning övrigt – besök av FIM sker den 7-9 juli på Arlanda Testtrack där SMC:s utbildningar ska förevisas. 

Generalrepetition på Kinnekulle 18-19 april då STR tas emot. Genomförda teoriutbildningar som ordnats av AK diskuterades. 
  

§85 Övrigt  

- 50-årsfirandet; Värdshuset på Liseberg bokat. Mötet beslutade fråga om möjlighet och pris att hyra spelhallarna. AU fick 
uppdraget.                              

 Förslag väcktes att deltagare bjuds på lunch och ev. inträde till spelhallen. Dock inget beslut om detta.  
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- Distriktordiskonferensen – Lillemor efterfrågade ideér om vad den ska innehålla. Koll görs med andra distrikt. Inriktning 
att en konferens ordnas hösten 2013. 

 

§86 Nästa möte – 19 juni kl 18.00 i Mölnlycke (Båtmanstorpet) 

 
§87 Mötets avslutande – Lillemor tackade för visat intresse. 
 
 
 
Anteckningar                               Justeras 
 
 
 
Jan Rickardsson                             Lillemor Holm 
 


