
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 

Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2021-10-10. 

Plats: Hörby MK, Hörby. 

Närvarande: Ingrid Norén, Mia Persson, Stefan Gangefors, Susanne Modig, Bo-
Göran Hansen, Jan-Erik Jeppsson, Ann-Sophie Hansson, Peter Svensson, Bengt 
Olsson, samt Rolf Malmberg. 
 
Adjungerad: Pelle Randau. 
 
71. Mötets öppnande. 

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

Godkändes med tillägg av: Valberedningen och MC-folket under Övriga 
frågor. 

 
73. Val av justeringspersoner (2st). 

 Valdes Stefan och Ann-Sophie. 
 
74. Föregående mötes protokoll. 

Godkändes. 
 
75. Rapporter: 

 MCT: 

Ansvarig Grus 
Vi hade vår sista kurs för säsongen 12/9 i Norra Åsum. Det har varit en 
bra säsong med positiva reaktioner på det nya övningsområdet. Vi har 
kunnat anordna 4 kurser i år, 1 i Sösdala och 3 i Norra Åsum. Samtliga 
kurser har varit fullbokade och vi har haft ett flertal deltagare som har 
gått både nivå 1 och nivå 2 i år. Det finns en efterfrågan att även börja 
anordna nivå 3 kurser. 
Vi har fått OK på att använda oss av övningsområdet i Norra Åsum även 
nästa år. Grusteamet kommer utvärdera årets kurser, deltagarfeedback 
och lärdomar, och börja planera för nästa säsong. Det är inte ännu 
bestämt om vi endast kommer vara i Norra Åsum 2022, eller även i 
Sösdala / på andra ställen. 

Ansvarig Grundkurser 
Då har vi kört årets sista kurs nere på Lockarp och det har varit ett hyfsat 
år för oss. 
Vi testade med att köra en KNIX och avrostning uppe i Kristianstad 
tillsammans med SMC Blekinge. Den del som drog mest där var KNIXen. 
Jag trodde det skulle komma fler på avrostningen men vi får nöja oss 
med de som kom. 
Vi har haft 2 körningar på Lockarp samt 2 i Klippan. Vi har där haft fullt 
med deltagare men, tyvärr, även nu lite brist på instruktörer. Vi arbetar 
på att det skall bli bättre inför nästa år. 
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Jag tycker vi klarat COVID 19-delen bra och deltagarna har sagt att det 
skötts bra. Jag anser att det är en viktig sak att de ha påtalat detta då vi 
jobbat mycket med detta. Vi arbetar nu med att få till nya kördagar 
nästa år på alla 3 banorna, samt planerar för en avrostning 

 Ansvarig BKK 
Jag och ansvarig Sport har haft möte med Magnus på Ring Knutstorp. 
Tyvärr så har Knutstorp ännu hårdare miljökrav på sig nästa år vilket får 
till följd att vi inte kan få de dagar vi vill ha. Vi har fått följande dagar 
inför 2022:  
OBS!! DESSA ÄR PRELIMINÄRA OCH INGET ÄR BESTÄMT 
ÄNNU!!!  
Lör 30/4 BKK (Prova på + halv interndag)  
Söndag 8/5 BKK, Mån 9/5 BKK+Sport (licens) Mån 4/7 BKK + Sport, 
Tis 5/7 BKK + Sport Fre 2/9 BKK, Lör 3/9 BKK  
Om vi inte får tillgång till fler tider så får vi kanske överväga andra 
motorbanor. Det pågår för fullt arbete i form av en Aspirantdag för alla 
nya aspiranter den 17/10. Det planeras också för en gemensam 
planeringsdag för MCT och IUG den 30/10.  
Vi kommer fortsätta med våra planeringsdagar under hösten för 
Styrgruppen i BKK samt ha en säsongsavslutning i November. 

Ansvarig Sport: 
Planeringen för 2022 pågår. Tanken är att köra en licenskurs även 2022. 
Resultatet för 2021 ser mycket bra ut. 

 Ansvarig IUG: 
Första mötet för hösten sker under oktober. HLR ska planeras in, i 
princip alla instruktörer kommer behöva gå HLR kurs då det är 2 år 
sedan vi körde en senast. IUG har också fått in en del önskemål inför 
2022 från aspirantgruppen och MCT som vi kommer att fokusera på 
under hösten/vintern. IUG har blivit av med två personer under året så 
vi måste jobba på att hitta nya medlemmar. Bägge fick ändrade 
omständigheter under året som gjorde att de inte hade tid till IUG. 

 TOG: 
 Inget att rapportera. 

 Ekonomi: 
 Se bilaga. 

 MIT: 
 Inget att rapportera. 

 Vägspanare: 
 Ingen rapport. 

 Ansvarig Distriktsinfo och MC-Folket: 
MC Folket #1-22 har manusstopp 24 Oktober. Vem skriver och om vad?. 
Se övriga frågor. 

 Ansvarig Trafikpolitik: 
Möte med MCT- gruppen genomfördes den 5 oktober för att utreda vilka 
möjligheter det finns till att använda MCT till att utbilda politiker i vad 
SMC står för samt de kan med egna ögon se vilken nytta för samhället 
som vi är. Inbjudan till politiska grupper i Lund, Kävlinge, Landskrona, 
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Helsingborg, Kristianstad samt Hässleholm är på väg ut under veckan. 
Planen är att besöka dessa orter under 2021. Kontakt har 
skett med riks för att se vad för material som finns att tillgå! 

 Ansvarig Arbetsgrupp jämställdhet: 
I samarbete med Bike Babes och Tjejer SMC Skåne genomfördes en 
kurvtekniks träning den 3/10. 
Ett mycket uppskattat evenemang, med totalt 13 motorcyklar. 
Önskemål om fler liknande övningar framkom. 

 Ansvarig Valberedningen: 
 Vill ha besked på vilka som inte ställer upp för omval till styrelsen vid 
 nästa årsmöte. 

76. Personalsamordnare: 

Diskuterades. Se bilaga. 

77. Dagens tema: Mål och aktiviteter: 

 Diskuterades ingående. Se uppdaterad version i bilaga. 

78. Klubbesök: 

Diskuterades. Sades att vi skall dra igång med klubbesöken nu när 
restriktionerna har lättats. 

79. Övriga frågor: 

Valberedningen: Viktigt att de som är uppe till omval meddelar om de 
fortsatt avser ställa upp. Sekreteraren skickar mail om detta till berörda. 

MC-Folket. MC Folket #1-22 har manusstopp 24 Oktober. Mia skriver 
denna gång 

80. Mötets avslutande. 

 Ingrid tackade och avslutade mötet. 
 
 
 ____________________               ____________________ 
 Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg 
 Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
 ____________________               ____________________ 
 Stefan Gangefors                                     Ann-Sophie Hansson 
 Justerare                                                   Justerare 


