
Protokoll för 
SMC-Halland styrelsemöte 2022-10-06 

Plats: SMC:S lokal, Halmstad 
Tid:    18:00 

Kallade ledamöter 
 
Bengt Larsson NR 
Åsa Tingemar AF 
Ingrid Föll AF 
Håkan du Rietz NR 
Mathias Palmquist NR 
Lovisa Petersson AF 
Kent Norberg NR 
Therese Eriksson NR 
Jimmy Sekelj NR 
Lars-Olof Nilsson NR 
 
 

Kallade Suppleanter 
 
Christian Andersson AF 
 
För Kännedom 
Kenneth Lundgren (revisor)  
Thord Hansson (revisor) 
Jörgen Svensson (valberedningsamk)  
Roger Persson (Valberedning) 
Monika sekelj (adjungerad)  
 
 
Förklaringar 
NR = närvarande med rösträtt 
N = närvarande 
AF = anmält förhinder 
EAF= ej anmält förhinder 

 
• 2022-§63 Ordförande öppnade mötet. 

 
• §64. Mathias utsågs att justera kvällens protokoll.  

 
• §65 Närvarokontroll genomfördes och röstlängd fastställdes enligt ovan. 

 
• §66 Kallelsen godkändes. 

 
• §67 Dagordningen föredrogs och godkändes. Justering gjordes och torsdagsgruppen 

heter numera turkörning. 
 

• §68 Anmälan om eventuella övriga frågor. Melmers Cruisers och uppdrag som 
vägspanare kom upp. 
 

• §69 Föregående protokoll. Har justerats så inget att invända finns. 
 

• §70 Ekonomi. Håkan rapporterade angående ekonomin. Fanns inte mycket att orda 
om.Vi hartappat lite ekonomi pga. vi ställde in en” tjej Knix” i somras. 
Vi bestämde att vi vill i fortsättningen ha kvartalsrapporter om ekonomin. 

 
• §71 MCT. Vi kommer köra tre-fyra Knix nästa år. Vi har tre nya instruktörer nästa år. 

Ambition finns att undersöka om vi kan köra en storbane-kurs nästa år tillsammans 
med Västra Götaland.  
Det är en instruktörs konferens i Södertälje i slutet av oktober som Mattias, Patrik och 
Andreas kommer att åka upp.  
 

• §72 Tjejgruppen rapporterar genom Monica att man kört ett antal rundor i år med 
blandat deltagande. Sista rundan var man 15 deltagare. Man flyttar runt start ort från 
gång till gång. Vi beslutar att Wenche skall få access till att lägga ut info från 
körningar på Facebook. Tjejgruppen önskar bättre info om vilken ekonomi som 
tjejgruppen har tillgång till. 



 
• §73 Turkörning. Jimmy rapporterar att man kört de körningar som varit planerade. 

Totalt utbetalades drygt 32 000 kr i turkörningsersättningar. 138 deltagare har deltagit 
totalt. Det bör bli tydligare vad som gäller när klubbarna skall få ersättning för 
turkörningar. Håkan föreslår att vi köper in 6st. SMC-travel västar utan namn. Vi 
beslutar att göra detta. MCT får i uppdrag att beställa detta.  
 

• §74 Informatör. Är inte närvarande så ingen rapport görs.  
 

• §75 Webmaster. Är inte heller närvarande så ingen rapport görs.  
 

• §76 Konferenshelg centralt. Ordförande informerar om konferensen. Sista anmälan är 
17:e oktober. De förtroendevalda som vill får anmäla sig. Samåkning från Halland 
skall ske. Bengt skickar ut info till alla om detta.  
 

• §77 Riktlinjer. Håkan informerar om att han i maj skickade ut förslag till riktlinjer. Vi 
fastställer härmed dessa riktlinjer.  
 

• §78 Teams. Vi beslutar att vi i fortsättningen övergår till att använda Teams vid 
digitala möten. Man kan även delta på ordinarie möte via teams och vara 
röstberättigad i mötet. Blir då ett s.k. Hybridmöte. 
 

• §79 Pågående ärenden: Lokalen. Vatten och el är installerat. Vi stänger denna punkt 
och lägger punkten till handlingarna.  
 

• §80 Kickoff. Vi tänker oss en planeringskonferens den 3:e december. AU får i 
uppdrag att boka en plats att hålla konferensen på. Mattias får i uppdrag att kika på 
program och upplägg för dagen. Styrelsen beslutar enligt detta förslag.  
 

• §81 Övriga frågor. Angående vägspanare. Therese tackar nej till uppdraget. Vi 
bordlägger frågan till nästa år. 
Mattias lyfter frågan om Melmers Cruisers. De har ej inkommit med namn till 
styrelsen ännu. Som de skulle göra efter överenskommelse på årsmötet.  
Mattias önskar och konstaterar även att SMC riks behöver uppdatera aktuella aktiva 
klubbar på hemsidan. 
 

• §82 Nästa möte. Detta sker på planeringskonferens den 3 :e december. 
 

• §83 Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen för visat intresse. 
 

 

 
..........................................   .........................................  
Bengt Larsson ordförande   Kent Norberg sekreterare 
Varberg 22-10-____   Varberg 22-10-11 
 
............................................ 
Mathias Palmqvist justerare 
Getinge 22-10-___ 
 


