
VÄsrnn GÖrnLAN D

Protokoll:

Fört vid möte med styrelsen för SMC Västra Götaland.

Tid: söndag den 24 augusti 20L4. Klockan 10.00 - 15.15

Plats: Hantverkshuset Öster Bitterna.

Närvarande:

Ledamöter: Jan Rickardsson, lngvar Högström, Ann Britt Jungblom, Benny Christensen, Michael
Färdigh.

Suppleanter: Sture Johansson, Peter Stegrell och Lillemor Ela Johansson.

Valberedare: To re Ternell.

övris: Helena Raaby (MCT AK), Gro Olsen (Göteborgsgruppen) Claes Törnqvist (Göteborgsgruppen),

lren6 Stenberg (Ska raborgsgruppen), Tommy Wa hlin (Ska raborgsgruppen)

Från klockan 13.00 Rune Andersson (Skaraborgsgruppen)

Lämnat återbud:

Magnus Ring, Jan Johansson, PeterJohansson, Elisabeth Konradsson, Lillemor Holm och Kjell

Andersson.

§ 117 Mötets öppnande.

Jan Rickardsson hälsar välkomna och öppnar mötet. Mötet genomför en presentationsrunda. Jan

gjorde en genomgång av organisationsläget vad det gäller indelningen i arbetsgrupper samt

arbetsgruppernas uppgifter.

§ 118 Suppleanters inträde som beslutande.

Som beslutande suppleanter inträder Peter Stegrell och Lillemor Ela Johansson.

§ 119 Godkännande av dagordning.

Kulturträff behandlas under övriga frågor. / lngvar Högström

Rep resentation vid rikså rsmötet 201-4. /M ichael Fä rd igh, Ja n Ricka rdsso n.
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§ 120 Föregående mötesprotokoll.

Kuvert med SMC - Logga och klisteretiketter med avsändaradress samt frimärken.

Jan Rickardsson presenterade tre förslag på etiketter.

Beslut att lilla varianten och stora varianten på etikettförslaget, inköper Jan

Rickardsson efter det antal som ger billigaste styckpris.

2al8 Är beställda men har inte kommit än.

MCT AK fråga till körskolorna om att presentera SMC:s kurser vid trafikskolornas
Riskettan kurser.

Beslut att på förslag från Helena Raaby fortsätta att vara aktiv med kurspresentationer
vid körskolornas Riksettan kurser.

att information vid Riskettan kurser skall behandlas av utbildnings grupperna.

2418 Kvarstär.

Laserlokalför att ha informationsmaterialoch textilier. Ansvarig är Magnus Ring.

24/8 Beslut att ha en lagerlokal iAlingsås. Jan Rickardsson ansvarar för lokalens
anskaffande.

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

Beslutades på tidigare möte att Benny Christensen och Lillemor Ela Johansson tar reda
på kostnaderna för framtagande av reklampennor och meddelar AU som därefter
fattar beslut.

24/8 Beslut Lillemor Ela Johansson tarfram design och Benny Christensen beställer
2000 pennor till en kostnad av 3500 kronor.

Distriktsinformatören den 1415

Köpa in T - Shirt för 75.00/styck från SMC Riks till ett erforderligt antal.

2418 Rvarstär.

Stvrelsen uppmanas att eftersöka var fronten till informationsdisken finns.

24/8 Beslut lngvar Högström köper in ny front till informationsdisken.

Webbmaster.

Jan Rickardsson frågar Gro Olsen om hon kan vara webbmaster.

2418 Jan Rickardsson rapporterade att Gro Olsen efter distriktsårsmötet 2014 tar över
a nsvaret som webbmaster.

Ad ressä nd rinR Skaraborgs Föreningsa rkiv.

Adressändring angående kontaktperson för SMC Väst, ändras från Lillemor Holm till

Ann - Britt Jungblom.
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24/8 Kvarstår.

§ 121 Ekonomi rapport samt budgetförslag för verksamhetsåret 2Ot4 - 2O!5.

Kassör Michael gick igenom det ekonomiska läget fram till och med 25 juli 2014. Ytterligare
kostnader som inte har hunnit bokforas tillkommer under slutet av juli.
Helena Raaby och Benny Christensen informerade om AK gruppens budgetförslag. Budgetförslaget
skall behandlas på nästa styrelsemöte.

Ordförande Jan Rickardsson presenterade styrelsens samt Knixkursernas budgetförslag.

Ett komplett sammanställt budgetförslag för SMC Västra Götaland skickas ut via e-post till hela

styrelsen.

Beslut

att höja Avrostningskursernas avgift till 150 kronor per dag.

§ 122 Styrande dokument.

Tidigare styrelsemötesbeslut: Kjell Andersson fortsätter med arbetet. Kollar med Google Drive. Att
lämna synpunkter har Styrelsen + suppleanter + revisorer + sammankallande i arbetsgrupper +

valberedare. Styrelsen är beslutande.

24/8 Beslut kvarstår, frågan tas upp på kommande möte.

§ 123 Årsmöte SMC Västra Götaland tgl].0 2015.

Bjuda in MC klubbar från Skaraborg till en mässa.

Företaget Meket kommer eventuellt att medverka. Eventuellt kommer provkörning av hojar att
erbjudas.

Ann - Britt Jungblom hyr enbart den stora lokalen.

Ankomstfika serveras klockan 13.30.

Föreläsare är inte klart.

§ 124 Motion/er till distriktsårsmötet 2014

En motion har inkommit från arbetsgrupp Göteborg angående förändring av distriktsindelningen för
SMC Västra Götaland.

Beslut

Styrelsen skall behandla motionen vid nästa styrelsemöte.

§ 125 Rapporter arbetsgrupper.

- Göteborg ,ryR,
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Sture Joha nsson : Arbetsgruppsmöte som ha nd lade om verksam hetsberättelsen,

budgetarbetet. Annonserat på Face Book om höstkörningen.

Gro Olsen: Göteborgsgruppen har nu 304 medlemmar på Face Book.

Skaraborg

Ann - Britt Jungblom presenterade arbetsgruppens deltagare. Har haft tisdagsturer.

Genomfört Ska ra borgsra llyt.

MCT GK.

Efter förra styrelsemötet har gruppen genomfört två Knix kurser med c:a 45 deltagare
MCT AK.

Kurs på Gotland första veckan ijuli" Preliminär uppskattning är att kursdagarna på Gotland
gick c:a 70000 kronor back. Dagarna flöt på bra med många nöjda deltagare och även många

som hade önskat att vi skulle köra där även nästa år.

Rudskogen islutetavjuli, inledde med en interndagpå söndagen klockan 13.00 -20.00. Den

besöktes av en tromb med förstörda tält och fordon som följd, men kursdagen kunde
genomföras till viss del. Dock problem med mycket grus på banan vilket har flyts med
banägaren.
Måndag - tisdag hade vi kursdagar på Rudskogen. Schoolverksamheten (dvs steg 1- ) fylldes
på relativt bra och kom nästan upp i budgeterad nivå. Dock väldigt få deltagare i

Sportverksamheten vilket antagligen berott på krav på internationell licens samt krock med
Bike-week Karlskoga. Preliminär uppskattning är c:a 40 000 kr back under alla tre dagarna.
Lördag 30 - söndag 31 augusti är kurserna på Kinnekulle fullbokade. Vi har även gjort om den
planerade interndagen på fredagen till dels en förmiddag där instruktörer och funktionärer
står för banhyra/ambulans för att täcka alla kostnader för den dagen. Dessutom har vi gjort
eftermiddagen tillen prova-på-kurs för att locka nya deltagare. De får en "halv" kursdag till
mycket rabatterat pris och vi hoppas att denna åtgard ska ge kickback inför kommande
säsong.

Distri ktsi nfo rmatö re n.

Lillemor Ela Johansson informerade. Distriktet medverkade den 16 augusti med monter vid
Flyg- och Motordagarna på Skövde flygplats. Ela nämnde tankar om utveckling av medverkan
2015 med bl.a. Start2Ride och prova-på-körning.
Gulingen
Mötet gjorde en diskussion om den framtida Gulingen. Annonspriser diskuterades men inga

föränd ringar föreslogs.
Beslut
Annonspriserna skall vara oförändrat förutom vad som beslutades på det föregående
styrelsemötet.
Nationa ldagskörningen.
Sture Johansson rapporterade. Mötesplats hos Messengeras i Alingsås har diskuterats med
klubben. lddn bygger på att klubbar med egna turer sammanstrålar där. Förslag väcktes om
att även SMC ordnar lurf er för de som inte är klubbanslutna.
Beslut
SMC Västra Götaland helst ordnar turer från varje arbetsgrupps område till ett gemensamt
mål för att fira Nationaldagen.

t'/c y p.
§ 128 Valberedningen.

Tore Ternell rapporterade från valberedningens arbete med förslag till årsmötet.

Ledamöter
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Ordförande Jan Rickardsson, svarat ja.

Kassör Michael för 2 är, svarat ja.

Vice sekreterare Ann - Britt Jungblom 2 år, svarat ja.

Ledamot Jan Johansson 2 är, svarat ja.

Suppleanter

Sture Johansson L år, svarat ja.

Lillemor Johansson L år, svarat ja.

Peter Stegrell L år, svarat ja.

Niklas Östergren 1 år (är ännu inte tillfrågad)

Kjell Andersson L år, svarat ja.

Claes Törnqvist 1- år, svarat ja.

Lars Lind L år, svarat ja.

Gro Olsen L år, svarat ja.

Revisorer

Magnus Ring 1 år, svarat ja.

Christer Bernlo i. år, svarat ja.

Linda Hellsten 1år (revisorssuppleant), svarat ja.

Har ett år kvar på mandattiden.

Lillemor Holm, Benny Christensen och lngvar Högström.

§ 125 Höstmöte för förtroendevalda.

Höstmöte för förtroendevalda verksamhetsåret 2014 - 2Ot5

Ämnen bl.a styrande dokument, marknadsföring, spridning av verksamheter i länet.

Beslut

Datum

29 - 30 november i första hand.

22-23 november iandra hand.

Plats Gyllene Kärven i Herrljunga.
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§ 127 Hoj Rock iVästeruik 2015

Beslut

Ja till hyra av markplats för SMC Västra Götaland, kostnad 500 kr. lngvar Högström frågar Rune

Olsson från Trollhättan om han kan åta sig att var banläggare föråkare.

§ övriga frågor.

a/ Kultunräff.

lngvar Högström undersöker möjligheten att ordna en kulturträff på Ängön.

b/ Representation vid riksårsmötet 2014.

Jan Rickardsson kommer att delta på årsmötet- och ordförandemötet.

Sture Johanson och Ann Britt Jungblom.

Beslut

Kostnaderna för boende, förtäring samt 1-500 kronor i resebidrag/ boende under resan bekostas av

SMC Västra Götaland för Sture Johansson och Ann - Britt Jungblom.

Ordförande med hustru åker båda helt på SMC Västra Götalands bekostnad.

§ 115 Nästa styrelse möte.

Lantmäterikontoret i Alingsås 10.00.

§ Mötets avslutande.

Klockan 15.15 förklarade ordförande mötet avslutat.

\._;ah Ricka rdsson, mötesordföra nde I ngva r Högström, sekreterare


