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Styrelsemöte 
 

160410, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 
 

Närvarande: Mathias Nilsson, Pelle Randau, Sune Wernersson, Bengt ”Rost” Olsson, Therese 

Johansson, Monica Mikaelsson, Per-Erik Lögdberg, Bengt ”Plutten” Bengtson, Peter ”Pille” 

Svensson, Britt-Mari Fagertun, Stefan Gangefors, Rolf Malmberg 

 

Gäster: Kerstin Wernersson 

 

 

79. Mötets öppnande: Per-Erik förklarade mötet öppnat. 

 

80. Dagordningen godkändes. 

 

81. Justerare: Therese och Britt-Mari valdes till justerare  

 

82. Förgående protokoll: godkänt av justerare men ej påskrivet, godkänt av styrelsen. 

 

83. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

 

TSG:  

Grundkurser – Avrostning nästa helg, 16 och 17 april. Besök från HRF – Hörselskadades 

RiksFörbund.  

Lite manfall på funktionärerna. 

- Första KNIX körd, 2/4, Probike dagen, ca 25 st kom, inga omkullkörningar. 

- Avrostning med Night Eagles, 9/4. Man var nöjda med instruktörerna, ca 25 deltagare. 

John och Per-Erik var där. 

- Gruskurs. De första anmälningarna har kommit in. 

 

AK - Man har börjat utbilda de teoretiska ämnena, HLR, ”ny instruktör” och introduktion 

för aspiranter. 

Helgen 23-24/4 är det internutbildning för ALLA instruktörer (grundinstruktörer som 

avancerade instruktörer). Man kommer att fokusera på att minska olyckor vid kurser 

även om vi inte har många. 

Man har god täckning för instruktörer vid kurserna. När det gäller deltagarna ser det bra 

ut på de första dagarna. 

Budgeten för kördagen 10/7 ska korrigeras då ett tält är för SMC Sport. 

 

TOG: Planeringen för Touren pågår för fullt.  

Se Skåne – Planerad start runt midsommar till ca september.  

Förslag på platser – Bjärhus gårdsbutik, Klippan. Pannkaksladan, Höganäs. 
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SMC Sport – Vi har inte fått något svar på om vi får någon lånegaranti – som back up. 

Flera känner att detta inte är något bra alternativ. 

Man har börjat få in några bokningar till kurserna. 

Som mest kan arrangemangen gå totalt 95000:- back – detta är om absolut ingen 

anmäler sig. 

Diskussion fördes ang. för och nackdelar, ekonomi m.m. 

Styrelsen beslutar att: Riva upp punkt 60 - SMC Sport ang. beslutet taget vilken summa 

som SMC Skåne kan stå för. 

 

Styrelsen beslutar att: SMC Skåne tar hela kostnaden OM det skulle bli ett minus. Dock 

ska man arbeta för att det ska bli ett 0-resultat.  

Skulle arrangemanget ”falla” utnyttjar vi dagen till annan verksamhet. 

Vi beslutar även att Rolf Malmberg blir ansvarig för SMC Sport inom Skånes distrikt. 

 

Ekonomi: Inget speciellt, det börjar röra på sig på kontot. Diskussion har även förts ang. 

olika betalningsmetoder vid kurser. 

Vi fortsätter att använda iZettle. Therese kollar upp vad som gäller Swish. 

 

MIT: Inget nytt 

 

Distriktsinfo: På Br Nilsson var det ett antal som skulle gå hem och bli medlemmar.  

14/5 har Gerts motor ett arrangemang – Pelle R har koll. 

23/4 har Probike Öppet hus –  

Pelle R har varit på radio. 

 

Distriktsredaktör: Manusstopp 2/5, tidningen kommer v21. 

Efterlysa kassör via spalten. 

Koncentrera oss kring SMC Sport. 

 

84. Rapport från Ordförande konferensen: 

Per-Erik berättade lite om vad som togs upp. 

Nästa ordförandekonferens (storkurshelg) blir 12-13/11 -16. 

Det planeras en ”SMC – Riksträff” 1:a helgen i september. 

 

Förslag från Per-Erik: Ta med v. ordförande vara med på ordförandekonferens. 

 

85. Ändring av Styrelsemötesdatum: 

Sekreteraren kan INTE de kommande mötesdatumen. 

Mathias tar över det uppdraget 5/6 och för följande datum tas upp på mötet 5/6. 

Vi måste också sätta datumen för möten fram till årsmötet 2017. 

 

86. AU-rapportering: Inget att rapportera. För info: gruppen har diskuterat SMC Sport. 
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87. Övriga rapporter:  

A) Per-Erik och Rost var och hälsade på MC Veteranerna Kristianstad. En bra kväll. 

B) Magnus Klys har kontaktat Harley ang. ev. charta ett tåg till Hoj-X 2017 från Skåne 

och uppåt. 

 

88. Övriga frågor:  

A) Per-Erik har gått med i Sösdala MK som en ”gest” för att vi får hyra deras bana. Per-

Erik har varit på en första hjälpen hos dessa och tyckte att detta var en bra kurs. Han 

rekommenderar denna kurs till vår kursverksamhet. 

 

B) Svara INTE till alla när det gäller anmälan till styrelsemötena. Kontrollera när du 

skickar. 

 

89. Nästa möte: 5/6, kl. 10.00 Plats: SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 

Pille har maten, grill. 

 

90. Mötets avslutande: Per-Erik tackade de närvarande. 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Mötesordförande:   Sekreterare: Mathias Nilsson 

Per-Erik Lögdberg   

 

________________________________ ________________________________ 

Justering: Therese Johansson  Justering: Britt-Mari Fagertun 


