
VÄSINN GÖTNLAND

Protokoll:

Fört vid möte med styrelsen fiir SMC Västra Götaland.

Tid: onsdag den 14 maj 2014. Klockan 18.30

Plats: Övre Kvarngatan 59 i Borås.

Närvarande:

Ledamöter: Ingvar Högström, Ann Britt Jungblom, Lillemor Holm, Benny Christensen,

Michael Färdigh.

Suppleanter: Lillemor Ela Johansson, Peter Stegrell, Sture Johansson. Kjell Andersson.

Övris: Helena Raaby (MCT AK)

Lämnat återbud: Jan Rickardsson, Jan Johansson, Eva Ringman, Bettan Konradsson, Linda

Hellsten

§ 90. Mötets öppnande.

Lillemor Holm öppnar mötet och väljs till mötesordförande.

§ 91. Fastställande av röstlängd för styrelsemötet.

Som beslutande inträder suppleanterna Kjell Andersson och Peter Stegrell.

§ 92. Godkännande av dagordning.

Peter Stegrell rapport från gruskurs i samarbete med SMC Värmland. Behandlas under

§ 90 övriga rapporter.

§ 93. Föregående mötesprotokoll 6 april 2014.

§ 33. Lillemor Holm kontaktar SRCS Sweden.

Beslut den 14 mq2OL4.

Att Erbjuda övriga icke SMC anslutna föreningar att annonsera i Gulingen.

Att Övriga icke SMC anslutna föreningar skall tas med i Gulingen.

§ 69 Kuvert med SMC - logga och klisteretiketter med avsändaradresser samt

frimärken.

Beslut

Paragrafen kvarstår.

§ 74 MCT AK fråga till körskolorna om att presentera SMC:s kurser vid riksettan

kurser.

Beslut

Paragrafen kvarstår.
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§ 94. Ekonomirapport.

Genomsång.

Alla avdelningar ligger bättre än budgeterat, förutom "Resten" då länstian inte kommit till
distriktet ännu.
En faktura om 20910 från iZettle har betalats men är ännu inte bokförd då den icke hunnit
inkomma till bokföring
Adressändringar till Skatteverket och registrering av släpkärran från Kjell Andersson till Michael
Färdigh.

Beslut

55 andelar till Dalsland ring överfört från Kjell Andersson till Michael Färdigh.

Rekommendation från styrelsen. Ta bort andelarna ur nästa bokslut efter avstämning
med revisorerna.

Michael Färdigh tar över ansvaret budgetprocessen.

§ 95. Distriktens utvecklingskassa.

Kjell Andersson föredragande. Till mötet hade det inkommit ett förslag från SMC:s styrelse i

Västerbotten.

Förslaget lyder enligt nedan.

1. Utvecklingskassan och ansökningar urden ska administreras av en av styrelsen utsedd
person på Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, kansli. Kasan ska hållas skild från
SMC:s övriga verksamhet.

2. Den realiserade värdeförändringen per 3U12 på Distrikttians Räntefond förs varje år över till
Utvecklingskassan. Tidigare Kriskassa överförs till Utvecklingskassan, nedre beloppsgräns får
inte understiga 50 000 SEK.

3. Syftet med Utvecklingskassan är att SMC:s distrikt kan söka bidrag till extraordinär
verksamhet, där distriktstian inte räcker till.

4. Följande krav ska ställas för att bidrag skall utbetalas ur kassan:

Detaljerad ansökan och redogörelse för distriktets aktuella situation ska skickas in till SMC:s

ka nsli.

5. Utvecklingskassan ska förvaltas av SMC:s styrelse. Styrelsen beslutar om utbetalning från
kassan ska ske och med vilket belopp. Styrelsen beslut går inte att överklaga.

6. Utvecklingskassans förmögenhet, inkomster och utgifter redovisas som särskilda poster i

SMC:s bokföring och revideras i samband med SMC:s övriga verksamhet.

7. Ändring av Utvecklingskassans inriktning eller upplösning av densamma ska beslutas av

SMC:s årsmöte. Vid en upplösning tillfaller Utvecklingskassan SMC - distrikten.

Beslut.

SMC Västra Götaland beslutar att ansluta distriktet till SMC Västerbottens förslag med

etttillägg under punkt 7. lstyckets sista mening läggerstyrelsen tilldistrikten.

Vi ansluter till SMC Västerbottens förslag ENDAST med tillägget distrikten under punkt

7 , för övrigt är vi nöjda med förslaget från SMC Riks.
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§ 96. AU beslut.

Beslut

Styrelsen fastställer AU:s beslut från den tl april2OL4.

97. Återremitterat ärende från styretsemötet den 614 2014. Lagerlokal för att ha

informationsmaterial och textilier.

Beslut

Paragrafen kvarstår. Magnus Ring är ansvarig.

98. Godis med SMC-papper på att ha vid representation.

Beslut

Benny Christensen och Lillemor Ela Johansson tar reda på kostnader för framtagande

av reklampennor och meddelar AU som därefter fattar beslut.

99. lnkomna skrivelser.

Det hade inte inkommit några skrivelser.

100. Rapporter arbetsgrupper.

a. Göteborg

Sture Johansson rapporterade. Arbetsgruppen har börjat budgetarbetet inför

verksamhetsåret 2014 - 2015. Gruppen hade även representerat vi Johans MC, BIKE

GBG, Besiktningen Partille och två dagar på MC dagarna på Stora Holm.

b. Skaraborg

Ann-Britt Jungblom rapporterade. Ann- Britt har besökt årsmöte för Skaraborgs

Föreningsarkiv den 9 april 2014.

c. Fyrbodal

lngen närvarande från arbetsgruppen.

d. MCT GK

Skriftlig rapport frän Jan Rickardsson.

"Två avrostningar,2T april och 11 maj, har genomförts med goda resultat. Vi

instruktörer har sett bra utveckling hos samtliga deltagare, givetvis i lite varierande

grad. Deltagarna har uttryckt stor nöjsamhet med kurserna.

Den 21 april deltog 48 förare och en passagerare (49 anmälda, 6 återbud, 5 som

chansade, fick plats och deltog gratis). 13 instruktörer medverkade. lntäkter 5200 kr,

kostnader ännu inte redovisade (resor, lunch 5 pizzor).

11 maj deltog 8 förare, 5 dök inte upp (vädret?), ett återbud. 4 instruktörer. lntäkter

1500 kr, kostnader ännu inte redovisade (resor, lunch 4 pizzorl.

lnför Knixkursen 29 juni har 60 personer anmält sitt deltagande. 5 platser finns kvar.
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Som MCT Grundkurser ser jag allvarligt på att styrelsemedlemmar inte deltar vid

någon grundkurs."

MCT AK

Har haft sin första kurs på Kinnekulle. Praktisk interndag 2 maj30/35 deltagare.

Dessutom eoridiskussion på förmiddagen, information med ambulans personalen på

eftermiddagen.

Lördag 3 maj kursdag med fullt deltagarantal och gott om instruktörer.

Söndag 4 maj var det 50 deltagare av 80 deltagare.

Budgeterat för 70 deltagare på lördag och det var 80, detta gav ett överskott på 10

deltagare.

Budgeterat för 70 deltagare på söndag och det var det 50, detta gav underskott på 20

deltagare.

Detta innebar ett preliminärt beräknat underskott på c:a 10 000 SKR med interndagen

inräknad (alla kostnader ännu ej redovisade). Budgeteratvar +f - 0, alla tre dagar

sammanräknade.

I dagsläget är det få deltagare till Rudskogen och Gotland. På Gotland snittantal 24

anmälda och det behöver vara ytterligare 34 deltagare. Lite bättre på Rudskogen.

Eventuellt kommer SMC riks att köpa in sig på Rudskogendagarna.

Beslut

Att lnte köra på Gotland 2015.

Styrelsen avslår ansökan om 20000 kronor för annonsering för Gotland.

AK kollar kostnader för annonsering av kurser och om dessa är av mindre karaktär och

ryms inom kursbudget kan beslut tas av AK.f.

Distriktsinformatören

g.

h.

Lillemor Ela Johansson rapporterade

Beslut

Köpa in t - shirt för 75.00 kr/styck från SMC Riks till ett erforderligt antal.

Styrelsen uppmanas att eftersöka var fronten till informationsdisken finns.

Webbredaktören

lnget

Valberedningen

lnget

Gulingen
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lnget

Arbetsgruppen för att planera Nationaldagskörningen 2015. Beslutat på

styrelsemötet den 61 4 20L4.

Punkten kvarstår.

§ 101. Övriga rapporter.

Peter Stegrell rapporterade från samarbetet med SMC Värmland 3 maj gruskörning. Av

tjugo deltagare kom åtta från SMC Västra Götaland. Stor del av aktiviteterna
genomfördes i en grusgrop. Arrangemanget var ett samarbete mellan SMC Värmland

och SMC Västra Götaland.

§ 102. övriga frågor.

t. Motion angående verksamhetsåret. Beslut under övriga frågor vid styrelsemötet den

614 20t4. Benny Christensen och Magnus Ring gör en motion angående ändrad tid för
verksamhetsåret.

Rättelse, skall vara Benny och Michael Färdigh.

Beslut

Motionen är under behandling och skall vara SMC: styrelse senast 1juni. Jan

Rickardsson skriver under motionen för styrelsen i SMC Västra Götaland.

Jan Rickardsson vill att styrelsemötet tar upp dels frågan om hur vi ska kunna sprida

verksamheten i distriktet bättre. Kan det behövas en översyn av vår organisation till
att bli mer uppgiftsinriktad istället för geografiskt uppdelad (hur länge ska gamla

länsindelningen spela roll?)?

Jan Rickardsson vill också att frågan om vår närvaro vid flygdagar på Skövde flygplats

ska ordnas?

Vid flygdagarna på Skövde flygplats den 15 aug kommer Sture Johansson och Lillemor

Ela Johansson att medverka. Det behövs flera resurser. Lillemor Ela Johansson tar upp

frågan vid Göteborgsgruppens möte den 11juni.

Tjejdag den 31maj på Falkenbergs motor bana. @i8.
Ann-Britt Jungblom och Sture Johansson kommer att medverka på tjejdagen

§ 103. Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir onsdag 25 juni i Stenungsund.

2.

3.

4.

Lillemor Holm, mötesordförande I ngva r Högström, sekreterare


