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Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2021-09-12. 

Plats: Climat 80, Lund . 

Närvarande: Ingrid Norén, Mia Persson, Stefan Gangefors, Susanne Modig, Bo-
Göran Hansen, Jan Norén, Bengt Olsson, samt Rolf Malmberg. 
 
Adjungerad: 
 
56. Mötets öppnande. 

 Ingrid öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
57. Godkännande av dagordning. 

Godkändes med tillägg av: Representation från MCT-teamet. 
 
58. Val av justeringspersoner (2st). 

 Valdes Susanne och Bo-Göran. 
 
59. Föregående mötes protokoll. 

Godkändes. 
 
60. Rapporter: 

Hur SMC ska hantera miljöfrågor - vi kommer att marginaliseras om vi 
inte gör något 
Kansliets anställda presenterade sig och vad deras funktion är inom SMC, 
som om pågående projekt. 
● Mattias Bauer 
Medlemsservice 
Klubbar (gemenskap, föreningsfrågor, stöd i formalia, digital support 
Utbildning för klubbar (t ex eLearning), events för klubbar 
● Maria Nordqvist 
Tylösandsseminariet (årlig trafik seminarium), talare Tomas Eneroth 
Driver frågan om handledares tidsspann gentemot Trafikstyrelsen 
SMC Travel - öppnas andra veckan i december (för 2022) 
● Magnus Klys / Annika Nilsson / Joachim “Jox” Sjöström 
MC folket 
● Johan Ström / Elin 
Medlemsvärvning 
Produktion i material, t ex USP (Unique Selling Point = anledning att bli 
medlem i SMC) via vykort 
Centrala rabatter 
Events, t ex med 2WheelQueens, Bike Babes, MälarenRunt, HojX 
Mässor 
Annonsförsäljning 
Statistik genomgång, t ex alla med begagnade hojar, tjejer med nya hojar 
mm 
Portalen och Appen 
● Gunilla (ekonomi) 
Genomgång av ekonomi och antal medlemmar 
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Arbeta mer med prognoser 
● Johnny (IT) 
Möjligheten att mäta antal medlemmar före och efter en aktivitet 
Kommande - individer som inte betalas medlemsavgift på 2 år ska 
raderas från systemen/listor (GDPR) 
○ Vad för slags statistik vill SMC Skåne ha? 
● Jesper Christensen 
Ej hunnit med: “Kurs på väg” (försäkringskurser) i samarbete med 
Svedea 
Utvecklingsprojekt: e-Learning, t ex kring buller 
Förklarar anledning till SMCs fokus på internationell nivå är att det är 
svårt att påverka politiken endast inom Sverige 
● Rolf 
Målstyrning 

bakgrund till nuvarande mål 
måluppföljning “vad har vi åstadkommit?” 

Prioriteringar, nya mål är fokus på strategimöte vecka 41 
Kommunikationsytor för Styrelsen 

Idéer och funderingar - Inki 
● STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund) - möte med Jesper. Dialog 
kring samarbete med STRs lärare. Förslag: 

○ Internutbildningsdag 
Halvdag - SMC instruktörer utbildar trafiklärare enl R&R3 och School 
koncept 
Halvdag - SMC instruktörer utbildas av STR, dvs det man lär ut i 
körskolan 
○ Motprestation - möjlighet för SMC att delta på Risketta för att 
presentera SMC organisation och kursverksamhet för körskoleelever 
● Idé för nya KNIX kurser 

○ KNIX Custom Basic 
○ KNIX / BKK Klubb 
○ KNIX Electric / Urbanister (El-hojar och A1) 
○ KNIX - halvdag för att “prova på”, t ex ex Custom Basic fm och A1 em 
● Refresher dag R&R 3 för samtliga Skånes instruktörer 

● Marknadsföring - lägg ut SMC filmen och ev Mulholland (?) filmer ⇒ 
“vill du veta vad du ska göra för att undvika en olycka? Anmäl dig till en 
SMC kurs för att lära dig i praktiken” 
● Vykort till utvalda grupper (enl statistik vi kan få från Riks) med USP 
(Unique Selling Point = anledning att bli medlem i SMC) för SMC samt 
för SMC Skåne = “What´s in it for me” 

○ Bli medlem, få en halvdags KNIX kurs samma år ⇒ följ upp om de blir 
kvar som medlemmar 
● Kompetensutveckling för Styrelsen - bjuda in föreläsare digitalt, t ex en 
SMC kansli anställd i taget 

 

 MCT: 

Grus 
- 3 kurser utförda, den sista är planerad till 12/9 
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- Samtliga kurser blev fullbokade inom kort tid med många personer på 
väntelistan 
- 2 kurser hittills på nya övningsområdet i Norra Åsum. Vi håller på att 
hitta våra rutiner där och tar med oss feedback från deltagarna för varje 
kurs. 
- 2 tillfällen till instruktörsfortbildning/övning har hållits i samband med 
kurser (dagen innan kurs med deltagare) - detta är något vi kommer 
fortsätta med, samt att bjuda in samtliga instruktörer och funktionärer 
att prova på vad vi gör på kurserna 
- 2 aspiranter i år, och 1 eventuellt på ingång. Dock är de endast 
intresserade av grusinstruktörskapet vilket vi har hört ett antal gånger - 
den möjligheten måste undersökas om vi vill få fler att söka som 
aspirant. 
- Vi jobbar även vidare med att få 'gamla' instruktörer tillbaka till 
kurserna, samt att bjuda in befintliga instruktörer till grusaspirantskap 
om intresset finns. 

Grundkurser 
Grundkurserna fortsätter o sönd 19/9 är sista körningen o där har vi 
tagit bort den snabba gruppen för det var sådant stort tryck på de 
långsammare så jag ändrade till 2 gröna, 1 gul och 1 blå grupp istället flr 
1 grön, gul, blå och röd. Samt det står 10 st i kö till för långsammare 
grupperna vilket jag tycker är skoj. 
Det har varit fulla kurser alla i år vilket jag ej trodde men det är skoj o vi 
skall försöka utveckla det mera för nästa år. 

 BKK 
Vi har under året haft 7st utbildningstillfällen varav 3 med SMC Sport.  
Våra kurser var fulltecknade innan sommaren och på en hel del även 
väntelista med upp till 20 personer.  
När det gäller instruktörer så har det varit lite sämre. Det har varit svårt 
att få instruktörer framförallt till vardagar. Vi har under året fått 
förstärkning med 7st nya instruktörer.  
Aspirantansvarig: Lasse Hansson har gjort ett mycket bra jobb när det 
gäller att jaga och hitta nya aspiranter. Han har under året fått ihop 14st 
nya aspiranter. Dessa är förhoppningsvis instruktörer i slutet av 2022.  
När det gäller att hålla och förbereda kurs under covid 19 så har det varit 
en utmaning. Se tidigare rapport.  
För mig som ansvarig har det varit en väldigt stor personlig belastning 
framförallt under våren.  
Covid 19, Ny Webbsida som fortfarande är under utveckling, Ont om 
personal m.m  
Detta har tagit väldigt mycket mer av min tid i anspråk än vad jag 
räknade med.  
Men jag tycker att vi har ett härligt gäng instruktörer och resurser och vi 
har fått bättre styr/kontroll på en hel del uppgifter. Vilket jag hoppas 
kommer ge utdelning under 2022.  
Under höst/Vinter ska vi fila på en del nya idéer inför 2022.  
- Bl.a. Vill jag att vi ökar uppskattningen/förmånen till 
Instruktörer/Resurser. Utan dessa så har vi ingen verksamhet.  
- Nya idéer på hur vi har våra utbildningar och i kombination med andra 
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aktiviteter. 

 SMC Sport: 
Vi har under året genomfört en licenskurs (steg 5) där vi utbildade 9 nya 
road-racing-förare, samt en dubbeldag med träning (steg 6) med 38 resp 
40 deltagare. 
Bägge tillfällena skedde i kombination med BKK. Samarbetet har 
fungerat väldigt bra. 
Ekonomiskt har verksamheten gått bra. Vi ligger i senaste rapporten på 
ett plus på ca 9.000:-. Tyvärr har inte samtliga redovisningar från Riks 
kommit så resultatet bör bli ännu lite bättre. 

 IUG: 
 Den 9 september höll IUG en internutbildning på Knutstorp. 

Bortsett från en omkullkörning utan personskador så gick dagen riktigt 
bra. Jag hörde många lovord och tacksamhet, så jag tolkar det som att vi 
gjorde bra ifrån oss. 
Det fanns ett 10-15 tal instruktörer/aspiranter från närliggande distrikt 
som var inbjudna, de var väldigt tacksamma för att få lov att delta med 
oss. Så vi kommer att bjuda in närliggande distrikt till framtida 
utbildningar. Platser till andra distrikt tilldelas i mån av plats. 
Mats Wallin har varit tvungen att stiga av IUG pga tidsbrist. Så vi letar 
med ljus och lykta efter en eller möjligen två ersättare som kan tänka sig 
att arbeta med utbildningsfrågor. 
Planeringen inför höstens utbildningar startar inom kort. Iom att vi inte 
längre har begränsningar i antalet personer i lokal så kan vi nu ta tag i 
HLR utbildningen och andra teoriutbildningar vi har fått skjuta på. 

 TOG: 
 Inget att rapportera. 

 Ekonomi: 
 Se bilaga. 

 MIT: 
 Inget att rapportera. 

 Vägspananre: 
 Ingen rapport. 

 Distriktsinfo och MC-Folket: 
Spalten till MC Folket #8 ska lämnas in den 12 sept, dvs dagen vi har 
styrelsemötet. Jag vill ha tips på vad vi vill skriva om. Eller om någon vill 
gästspela är det bara att skicka texten till mig. 
För er som följt FB och vårt mest delade inlägg i år ang. elskenan på 
Getingevägen i Lund så har kommunen nu uppdaterat skyltningen så den 
är mycket tydligare än tidigare. Det hjälper att ta upp problem. Se 
bifogad bild. 
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 Trafikpolitik: 

Arbetet kommer att utföras som en två stegs raket: 
1. Under hösten och vintern kommer arbetet att koncentreras till att 

besöka de större orternas styrande politiska organisationerna i Skåne. 
Kostnaden för detta är körersättning vilket uppskattas till 100 mil . 
Antalet möten uppskattas bli max 25 möten a 1 timme och kommer 
att innehålla standard information om SMC samt möjlighet till 
frågeställning om vad vi kan hjälpa till med samt vad ser vi för 
problem som ännu inte har beaktas. 

2. Bjuda in de politiska organisationerna till SMC utbildningar. Förslag 
är att man har en FM grupp och en EM grupp. Kostnad kaffe och 
bulle. Det exakta innehållet måste utarbetas tillsammans med MCT. 
Tidsåtgång 8h/tillfälle fördelat på 6h på plats samt ca 2 h i utskick 
och anmälan. 

 Arbetsgrupp jämställdhet: 
Gruppen har inventerat antalet kvinnliga mc kort innehavare såväl 
nationellt som regionalt. 
Intervjuat kursdeltagare på bl.a. Knix om önskemål för -22. 
Där framkom tydligt att fler enbart ’tjej kurs ’tillfällen önskas. 
Vår facebook grupp, Tjejer SMC Skåne har nu 160 medlemmar. 
Vi har inlett ett samarbete med Bike babes Skåne som har drygt 600 
medlemmar. 
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Dessa båda grupper skall tillsammans skapa aktiviteter. Planerat är 21-
10-03 en kurvtekniks em. för 9 deltagare. Denna är full och intresserade 
står på en väntelista. 
Vidare avser representanter från styrelsen medverka i den s.k. Gotlands 
veckan -22. Planen är att ha övningar under dessa dagar som kan 
entusiasmera till fortsatt nyfikenhet, för att lära mer via våra ordinarie 
kurstillfällen inom SMC. 
Ett s.k. Poker Run kommer att avhållas våren -22. Info och detaljer 
kommer längre fram. 

 Mål 3: 
 Inget att rapportera. 

 Mål 4: 
Jag har varit i kontakt med Helsingborg, Malmö samt Lunds gatuverks 
chefer ang bla parkerings och gatustandard. Jag har varit med i en 
intervju i KB ang MC parkering i Kristianstad där kommunen har MC 
parkering enbart mellan maj och juli. En bra artikel som även noterades 
av riks! 

 Valberedningen: 
 Ingen att rapportera. 

61. Aktiviteter mål 1: Vad och vem?: 
Alla mål och aktiviteter tas upp på nästa möte. 

62. Lokala politiker till styrelsemöte: 
 Beslöts att inte gå vidare i frågan. 

63. Klubbesök: 
Ordföranden skickar ut inbjudan till klubbarna. Förslag till innehåll på 
vykort skickas till Gange. 

64. Städning av Skånes hemsida: 
 Gå in och kolla vad som finns. Vad skall vi ta bort eller lägga till? Förslag 
 skickas till Gange. 

65. Separata grusinstruktörer: 
 Frågan tas upp av MCT direkt med SMC School. Styrelsen stödjer frågan. 

66. Hur/var håller vi kommande möten? Frukostansvarig på 
dessa: 

 Om möjligt hos Hörby MK. Ordföranden kollar tillgängligheten. 
 Fikaansvarig: 10 okt Mia, 21 nov Susanne, 12 dec kassören, 16 jan B-G 
 och 13 feb Rolf. Närvaroanmälan skickas senast torsdagen innan till 
 fikaansvarig. (Även rapporter skickas senast torsdagen före men till 
 sekreteraren.) 

67. Tema på mötena: 
10 okt: Mål och aktiviteter, 21 nov: School (hela MCT-teamet inbjuds), 
12 dec Budget, 16 jan: Trafikpolitik och 13 feb: Jämställdhet. 

68. Hur har det gått med C-19 anpassningarna?: 
 Enligt rapporter från ansvariga har det gått förvånansvärt bra. Riktlinjer 
 har följts och inga klagomål har inkommit. 



SMC SKÅNE – SVERIGES MOTORCYKLISTER 

Adress: c/o Malmberg, Hallandsgatan 6, 265 31 Åstorp 

Tel: 0705-558559 E-post: info@smcskane.org 

Org.nr: 842000-7174 Web: http://www.svmc.se/skane 

69. Övriga frågor: 
 MCT-teamet representeras av: 10 okt Pelle, 21 nov alla och 12 dec 
 Roos. 
 Diskuterades upplägget av Skånespalten i MC-Folket. 

70. Mötets avslutande. 
 Ingrid tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
 ____________________               ____________________ 
 Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg 
 Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
 
 ____________________               ____________________ 
 Susanne Modig                                        Bo-Göran Hansen 
 Justerare                                                   Justerare 
 


