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Protokoll fört vid styrelsemöte 05-04-16
I Tollarp

Närvarande: Anette Rosén, Mathias Nilsson, Bo-Göran Hansen, Per-Göran Eriksson, Bengt Ohlsson, Sven Liljekvist,
Rolf Larsson, Kent Bjuvegård samt 2 medlemmar från Tollarps mc

61. Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén förklarade mötet öppnat.

62. Dagordning
Dagordningen godkändes. Sven Liljekvist och Rolf Larsson går in som ordinarie ledamot.

63. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Sven Liljekvist och Bo-Göran Hansen

64. Föregående protokoll
05-03-20 lästes upp och lades till handlingarna.

65. Posten (Länspärmen om inget annat anges)
Mathias, 2 mail.
Rolf, västar från Folksam,
 Anette räkningar samt div. mail.

66. Rapporter från arbetsgrupperna

Ekonomi: (B-G) Har haft datorhaveri, inget är ändrat vad gäller ekonomin i grupperna,
Föreningsförsäkringen är betald och bidragsansökningar pågår.

MIT: (Mathias) Forumet har 61 medlemmar

TSG: (Rolf) Nya västar har kommit. Avrostningar som varit, Startmotors 44 st, Malmö 50 st

TOG: (Bengt) Planeringen fortskrider för Skåne touren.
Tävlingen ”Se Skåne” fortskrider också i planeringen, maila förslag på sevärdheter i Skåne.
Vissa felaktigheter finns vad gäller de lokala rabatterna som finns i SMC-Kalendern.
Mathias kommer att lägga upp vilka rabatter som gäller på hemsidan

PRIM: (Anette) SMC har varit på plats på olika Öppet hus och rallyn.
Aktiviteter som kommer gicks igenom.
Motormässan i Malmö. På det hela taget gick mässan bra.
Motormännen verkar vara intresserade av ett samarbete.
Vi har fått en kontaktperson på Folksam, hon heter Malin Nilsson.
Funktionärsskap – Ska man vara med som funktionär på något arrangemang så ska man vara där man
säger man ska vara annars får man meddela förhinder i god tid.
SMC representant – Klubbrepresentanter är inte representanter för SMC.
Klistermärkena har kommit 10:-/st kostar dem.
Nine kommer att sätta ihop ett SMC-kit till klubbarna
Sofiero Classic Show – Anette, Conny och Peter kommer att vara där för SMC

BKK: (Anette) Ny flaggvaktsansvarig – Jan-Erik Jeppson
Flaggvaktsmöte den 1/5 på Ljungbyhed.
Den 2/4 hade BKK utbildning. Den 23-24/4 är det pedagogik utbildning. BKK 30/5 – Nästan fullt, ett par
platser kvar. BKK 13/6 Grön och Gul grupp full. Juli kursen – många anmälda.
Augusti kursen (2-dagars) – lite anmälda. Ersättningen för flaggvakter är 1 BKK eller presentkort på 500.-
Max 5 avlönade vakter/dag.
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Utbildning: Pelle R ej närvarande.

Ungdom: (Sven L.) Har fått få svar på sitt mail.
Sven frågar ”Hur får vi igång ung gruppen?”
Sven ska kolla med MHF Ungdom och Vägverket vad som finns och om man kan samarbeta.

Länsredaktören: Manusstopp MC-folket 2/5.

67. Övriga rapporter.
Förslag på årsmöteslokal och eventuell aktivitet kollas upp. Malmö – Anette och Nordöstra Skåne – Sven L.
Klubbkonferens och länsmöte ska vi börja leta lokal till.

68. Övriga frågor
Kallelserna måste ut bättre i tid, den måste vara ute 2 veckor innan mötet.
(Bengt) Valberedningen vill ha in eventuella uppsägningar snarast.
(Per–Göran) Styrelsemoral – Det som sägs på mötena är offentligt men man behöver inte meddela
diskuterade saker för dem som inte är på mötet. Är man på plats får man reda på vad som sägs,
annars får man läsa protokollet. Styrelsen SKA kunna diskutera öppet utan att diskussionen förs
vidare till tredje man.
Kent Bjuvegård presenterade sig. Han är regionsombud för MC-Seniorerna
Budskap – För att nå ut till många kan man prata med Skånemejerier, t.ex. berätta att nu börjar
hojsäsongen.
Tjernobylbarnen – kommer någon gång i juli
MCK Snapphanen + Tydinge festplats = SANT, Öppet torsdagar i juni, juli och augusti

69. Nästa möte
Månadsmöte kl. 10.00 den 29/5, Scoutgården i Eslöv, en ”skånelänga” på Remmarlövsvägen.
Förslag på årsmötesplats läggs fram på nästa möte.

60. Mötets avslutande
Anette tackade för att vi kom, och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande

                                                        
Mathias Nilsson Anette Rosén

Justeras

                                                       
Sven Liljekvist Bo-Göran Hansen


