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Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2022-02-13. 

Plats: Teams. 

Närvarande: Ingrid Norén,Mia Persson Stefan Gangefors, Susanne Modig, Bo-
Göran Hansen, Jan-Erik Jeppsson, Bengt Olsson, Rolf Malmberg, samt Per-Göran 
Eriksson (del av mötet). 
 
Adjungerad: Rickard Rafstedt. 
 
114. Mötets öppnande: 

 Ingrid öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
115. Godkännande av dagordning: 

Godkändes med tillägg av: ”Fråga om medlemsavgift” samt 
”Komplettering rapport trafikpolitik” under Övriga frågor. 

 
116. Val av justeringspersoner (2st): 

 Valdes Stefan och Bo-Göran. 
 
117. Föregående mötes protokoll: 

Godkändes. 
 
118. AU-beslut: 

 22-01-29, se bilaga. 
 
119. Rapporter: 

 Riks: 
 Ingen rapport. 

MCT: 

Ansvarig Grus: 
4 kurstillfällen har publicerats på webbsidan, samtliga i Norra Åsum. 1 
kursdag nivå 1L och 3 kursdagar nivå 1-2. 
Grusteamet har bildat en styrgrupp för hantering av operativa frågor, 
som har haft sitt första möte. 

Ansvarig Grundkurser: 
Inget att rapportera. 

 Ansvarig BKK: 
Inget att rapportera. 

Ansvarig Sport: 
Inget att rapportera. 

 

 Ansvarig IUG: 
Råd och Riktlinjer 3 utbildning planeras till 9-10 april. HLR och 
aktiverande pedagogik håller även på att planeras men inga datum 
spikade än. 

 Ansvarig TOG: 
 Inget att rapportera. 
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 Ekonomi: 
Det har inte hänt så mycket i januari. Pelle har pratat med Ring 
Knutstorp och vi har tillgodo den banhyran vi betalade för 2 år sedan. 
Med en liten höjning kommer vi bara att betala 5000 kr för banhyran på 
Ring Knutstorp gällande avrostningen. Det är budgeterat en mycket 
större kostnad men vi behöver inte ändra i budget. Det bästa är att låta 
medlemmarna se att vi satsar på dem i år (100 000 kr budgeterat) 

 Ansvarig MIT: 
 Ingen rapport. 

 Ansvarig Vägspanare: 
 Ingen rapport. 

 Ansvarig Information: 
Årsmötesinformationen är upplagd i alla våra digitala kanaler. Kallelse 
skickad till medlemmar med epost. 

 Ansvarig Trafikpolitik: 
Vi har jagat vägverket för medlems räkning som kört omkull i 
Spillepengs-rondellen under 2021. Skulle mer bli klart återkommer vi. 
Bo-Göran informerade om resultatet av den anmälan om olycka pga 
dåligt vägunderhåll som gjordes efter en olyckan den 30 juli 2021 på 
rikdsväg 17 , mellan Eslöv och Marieholm. Vägverkets bedömning är: 
eftersom ingen rapport från deras underleverantör tillstyrker att vägen är 
dålig på något sätt, så är det inget fel begånget från deras sida.  
Gällande SMC medlem som råkade ut för en olycka pga dålig fiktion i 
Spillepengs rondellen (Malmö kommun är väghållare) har vi fått till ett 
möte kommande vecka med ansvarig Tekniska nämndens kanslist chef 
Benny Nilsson. 

 Ansvarig Arbetsgrupp jämställdhet: 
 Ingen rapport. 

 Ansvarig Valberedningen: 
 Delgavs arbetsläget. 

 Ansvarig Mål 2 (Mia): 
 Ingen rapport. 

 Ansvarig Mål 3 (Inki och Rost/Stig): 
 Ingen rapport. 

 

 Ansvarig Mål 4 (B-G): 
 Ingen rapport. 

120. Dagens tema: Jämställdhet (Mia Persson): 
Närvaro vid så många kurstillfällen som möjligt. Att redan vid 
morgonsamlingen informera om vad min närvaro handlar om, så även 
under avslutningen där ev. feedback kan delges och frågor ställas. 
Vid dessa observera och intervjua deltagare, instruktörer samt 
funktionärer. 
Att med ’fingertops’ känsla hantera information, kommunikation och 
dokumentation. 

 Att närvara vid nästa MCT möte, Rickard kallar undertecknad. 
Kommer att kontakta Martin Svensson för att få tillgång till Aktiverande 
pedagogik mallen. 
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121. Klubbesök: 

Ingrid uppmanade styrelsemedlemmarna att besöka någon/några 
klubbar. 

122. Övriga frågor: 

Medlemsavgift: kan betalas antingen via hemsidan eller utsänt 
inbetalningskort. 
Komplettering rapport trafikpolitik: Inarbetas i rapporten ovan. 

123. Mötets avslutande. 

 Ingrid tackade och avslutade mötet. 
 

 
 ____________________               ____________________ 
 Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg 
 Ordförande                                                Sekreterare 
 

 
 ____________________               ____________________ 
 Stefan Gangefors                                     Bo-Göran Hansen 
 Justerare                                                   Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 
 
Protokoll SMC SKÅNE AU-möte 2022-01-29. 

Plats: Teams. 

Närvarande: Ingrid Norén samt Rolf Malmberg. 
 
Adjungerad: Stefan Gangefors. 
 
 Mötets öppnande: 

 Ingrid öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
 Årsmöte: 

Beslöts att testa möjligheten att ha årsmötet kombinerat fysiskt/digitalt. 
Testen genomförs 1 feb. Om det fungerar genomför vi årsmötet 
kombinerat. 

Beslöts tillfråga Niclas Hanzon om att vara ordförande på årsmötet. Rolf 
kontaktar. 
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Beslöts att annonsera om kandidater till valberedningen. 

Diskuterades teckenstorlek i årsmöteshandlingarna. Ingrid testar utskrift 
med nuvarande teckensnitt. 

Några delar av årsmöteshandlingarna saknas men förväntas inkomma 
under de närmaste dagarna. När handlingarna är klara lägger Stefan upp 
dem i en särskild katalog på hemsidan. 

Diskuterades vilken sorts fika vi skall ha. Ingrid kollar med Hanksville 
farm. 

Beslöts inhandla munskydd att erbjuda. 

Beslöts att ha ett enkelt konstituerande möte direkt efter årsmötet där 
datum för styrelsemötena under året bestämms. Övrig konstituering sker 
på nästa möte. 
 

 

 

 ____________________               ____________________ 
 Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg 
 Ordförande                                                Sekreterare 
 

 


