
 

SMC-Halland Styrelsemöte 

            2022-02-14 

Plats: Digitalt via Discord 

Tid: 18:30 

           Kallade Ledamöter 

Stig Berndtsson                          NR                        

Åsa Tingemar                             NR 

Ingrid Föll                                   NR                              

Håkan du Rietz                           NR                    

Kent Norberg                              AF                              

Patric Alldén                               EAF                        

Lovisa Petersson                         AF                     

Christian Andersson                   NR                 

Tina Persson från och med § 34 NR                  

Lars-Olof Nilsson                       NR                        

Jimmy Sekelj                              NR                        

  

       Kallade Suppleanter 

            För Kännedom 

Kjell-Ove Johansson (revisor)           N                 

Krister Svensson       (revisor) 

Jörgen Svensson (valber samk)         N                 

Therese Eriksson (adj rep Hobbes)   N          

 

Förklaringar 

NR  = närvarande med rösträtt 

N    =  närvarande 

AF  =  anmält förhinder 

EAF=  ej anmält förhinder 

                Ärenden Förslag till beslut eller annan åtgärd 

2022-§23 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 

därmed mötet öppnat. 

2022-§24 Val av mötesordförande Stig Berndtsson valdes till mötesordförande. 

2022-§25 Val av mötessekreterare Ingrid Föll valdes till mötessekreterare. 

2022-§26 Utse justerare, tillika rösträknare att jämte 

ordförande justera protokollet 

Åsa Tingemar och Christian Andersson valdes att 

jämte ordförande justera protokollet. 

2022-§27 Närvarokontroll och fastställande av 

röstlängd 

10 antal närvarande. 

7 antal röstberättigade.  

Från och med § 34  

11 närvarande  

8 röstberättigade. 

2022-§28 Godkännande av kallelsen 

Kallelsen utgick 22-02-08 med 

komplettering 222-02-09 

Kallelsen utgick den 7 februari med komplettering 

av dagordning den 8 februari. Kallelsen godkändes 

av mötet. 

2022-§29 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes av mötet. 

2022-§30 Anmälan om eventuella övriga frågor 

 

 

Stig: Per Capsulam beslut gällande SMC-Hallands 

arrangemang på Västsvenska MC-mässan i 

Halmstad den 3 - 6 mars.   

Jimmy: Lägesrapport gällande SMC- Hallands 

arrangemang på Västsvenska MC- mässan 

Halmstad. 

2022-§31 Föregående protokoll Protokollet föredrogs och lades därefter till 

handlingarna. 

2022-§32              Pågående ärenden 

a.) Iordningställande av lokalen §2021-105 

 

 

 

b.) Engagera personer till web 2021-§136 

 

c.) Införskaffande av bankkort 

 

a.) Informerar och ”visar” runt i lokalen som i 

princip är färdig. Det som nu kvarstår är att koppla 

in vattnet i köksmodulen. Vilket ska bokas med en 

yrkesmässig rörmokare.  

b.) Inget att rapportera. 

 



 c.) Det måste vara firmatecknarna som kan söka om 

bankkort. Håkan föreslår att frågan kvarstår till 

efter SMCs årsmöte 2022. Att efter att den nya 

valda styrelsen haft ett konstituerande möte. Då 

först görs ansökan om bankkort. Mötet beslutar att 

frågan om att söka bankkort kvar står. 

2022-§33                     Rapporter 

a.) Ekonomi 

     

 

 1.)    Ekonomisk rapport 

 

 

b.) MCT 

 

 

 

c.) Knix  

 

 

 

d.) Vägspanare 

e.) T-gruppen 

f.) Web 

 

 

g.) Grusgrupp 

h.) Tjejgrupp                                                                                                                

 

Informerar att revisorerna har godkänt SMC-

Hallands ekonomiska rapport för tiden 2021-01-01 

– 2021-12-31.  

Den ekonomiska rapporten visar på  

Årets resultat: 39 183,04 kr. 

Behållning: 398 017,38 kr. 

b.) Jimmy informera gällande 

utbildningar/aspiranter. SMC Skåne kommer ha 

utbildning nu till våren. Blir det platser över, är 

SMC Halland lovade att få dessa platser.  

c.) Tre Knixkurser är nu planerade, 15/3, 29/5 och 

den 21/8. Knixkursen den 29/5 är vikt för tjejer. 

Ingen av Knixdagarna är inte ännu tillgängliga för 

bokningar. Avvaktar tills efter årsmötet.  

d.) Inget att rapportera. Vilande i hela landet.  

e.) Avger rapport. 

f.) Inget att rapportera. Håkan rapportera att det nu 

ligger en ny blankett för reseräkning på SMC 

Hallands hemsida.  

g.) Inget att rapport. 

h.) Informerar om att Fay, Lovisa Palmquist och 

Matilda som arrangerade mekdagar för tjejer våren 

2021, har nu tackat nej för vidare uppdrag. På 

grund av olika anledningar. Mötet beslutade att Åsa 

och Ingrid ordnar någon eller några aktiviteter för 

tjejerna. 

A 2022-§34 Årsmötet 

 

 

 

a.) Dag och tid 

 

 

 

b.) Plats/lokal 

 

 

 

 

 

c.) Rambudget   

 

 

Stig: Som läget nu är vad gäller pandemin räknar vi 

med att SMCs årsmöte 2022 kommer att 

genomföras.  

Tina Persson ansluter till mötet.  

a.) SMC Hallands årsmöte. 

Datum: lördag den 19 mars. 

Tid: Klockan 14.00. 

Christian:  

b.) Plats: Pensionat/Hotel Frillesberg i Frillesås. 

Adress: Stationsvägen 2, 439 62 Frillesås. 

Förtäring ingår som bestående av Rallarsmörgås, 

kaffe och kaka.   

Kontakta Christian Andersson på mobil nr: 0727-

036 607 om specialkost/annan kost.  

c.) Går igenom förslag till budget för 2022. Mötet 

godkände förslag till budget för verksamhetsåret 

2022 med en rättelse, MTC ska vara MCT. 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBusbkG_BTI-OPUProDmgg-NLaiHwQ:1645031216705&q=frillesberg+adress&ludocid=16313794729889210869&sa=X&ved=2ahUKEwjItsPq2oT2AhUAAxAIHQ4sDMgQ6BN6BAgmEAI


d.) Verksamhetsplan 

 

d.) Utkast gicks igenom, små korrigeringar behöver 

göras.  

2022-§35 Förslag om Kickoff Jimmy och Mattias har spånat lite om att eventuellt 

ha en kickoff för styrelsen att köra på bana. 

Förslaget är positivt emottaget. Mötet föreslog att 

bordlägga frågan till efter årsmötet 2022.  

2022-§36 Skrivelser Inga inkomna skrivelser.  

2022-§37 SMC-Hallands spalt i MC-Folket Material till #3-22 är inskickat. 

Manusstopp #4-22 är den 6-4. 

2022-§38 Övriga frågor 

 

 

 

Stig: Per Capsulan, beslut gällande SMC-Hallands 

arrangemang på MC-mässan i Halmstad, togs den 

11 februari.   

Jimmy: informerar om Västsvenska MC mässan 

den 3 - 6 mars i Halmstad. Monter klar. Även 

inloggningsuppgifter från SMC riks klart.  

Jimmy beställer allt material som vi är i behov av 

till mässan. 

Om någon känner någon som vill vara med att 

stå i montern en av dagarna? Är det bara att lämna 

ut den länk som är Jimmy mejlat alla i styrelsen. 

Per pass gäller max 3 - 4 personer. Se samma mejl 

om tider som gäller. Jimmy får mandat om ”allt” 

som behöver skötas om som bl a förtäring. Jimmy 

bad om hjälp att få med tältet som finns på 

Varbergs Gokartbana. Stig tar kontakt med 

Christian som har ansvar för gokartbanan. Tar med 

sig tältet till torsdagen 3/3.  Frågan ställdes om det 

är någon som har ett hopfällbart bord att låna ut 

under mässdagarna? Håkan undersöker om att köpa 

in ett hopfällbart bord. Torsdagen 3/3 är önskan om 

att få hjälp av så många som möjligt med att ställa 

allt i ordning.  

2022-§39 Nästa möte 

1. Fika till nästa möte 

Nästa möte blir årsmötet, med efterföljande 

konstituerande möte. 

2022-§40 Mötets avslutande Ordförande tackar alla mötesdeltagare visat intresse 

och förklarade därmed mötet avslutat. 

 

VID PROTOKOLLET JUSTERAT AV  

....................................................................    

Mötessekreterare                                                        

    Ingrid Föll                                                                       

     …………...................................................  

     Mötesordförande  

     Stig Berndtsson 



………….................................................   

Justerare 1  

Åsa Tingemar 

 

     ………….................................................………… 

     Justerare 2 

     Christian Andersson 


