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Protokoll fört vid styrelsemöte 03-04-06
F5 Ljungbyhed AB: lokal Sporren vid restaurangen,
Ljungbyhed.

Närvarande: Styrelsen – Sven Kollberg, Peter Palm, Anette Rosén, Jürgen Markus, Kristian Seger.
Suppleanter –  Ronny Nilsson, Rolf Larsson, Thommas Svensson.
Valberedning - Bengt Ohlsson & Torsten Andersson.
Revisor – Anders Franzén.

    63. Mötets öppnande
Vice Ordförande Sven Kollberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

    64. Dagordning
Dagordning upprättades och godkändes.

    65. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Sven Kollberg, eftersom Christer Svensson var på kurs.

    66. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Till att justera dagens protokoll valdes Torsten Andersson och Jürgen Markus.
Då Christer Svensson (Ordförande) ej var närvarande ersattes han av Rolf Larsson.

    67. Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte 03-02-23 hade sekreterare Peter Palm glömt skriva ut.
Protokollet har varit ute på justeringsrunda, men Sven Kollberg hade hittat några fel i det
justerade protokollet i efterhand. Sven Kollberg tog på sig förseningen.

    68. Posten
Posten finns på kansliet om inget annat anges.
Från SMC – riks: MC-Folket nr.2/03 + kalendern. Erbjudande att köpa tavlor med samma mc-
motiv som finns på frimärke. SMC – aktuellt nummer.1/03.  Underskrivet protokoll från
styrelsemöte 2003-02-15/16. Foldrar: läslust, på gång i SMC, på två hjul 2003, MC-körkort, årets
knuttefest, viktiga SMC-datum, SMC Nationals Bike Week (Gelleråsen 24-27/7), SMC VIP kort
2003. Matrikelblanketter från Alstrad MC Trelleborg och Hörby SoftGliders. Forum för talare: Nr.1
februari 2003, Nr.2 februari 2003 och mars 2003. 5 stycken Hela Skåne som kommet i retur.
Utskick till Iron Eagles MC som också kommet i retur. Nya kuvert med logga är levererade.

69. Rapporter från arbetsgrupperna

Ekonomi: (Anette Rosén) – Resultatrapport för de olika grupperna delades ut till gruppansvariga.
Resultatrapport för hela SMC Skåne var också utskriven för de som ville veta detta. Holmia-
bidraget kommer att bli mindre. Holmia delar ut pengar eftersom ansökningarna kommer in, så
det gäller att vara ute i god tid. Det kan sökas mer, om det blir pengar över när alla ansökningar
är utbetalda. Landstingsbidraget kommer att utebli för detta året. Gruppansvariga skall försöka
hålla igen lite på utgifterna. En deltagarlista skall alltid fyllas i vid varje aktivitet och skickas till
kassören. PR & info-gruppens pengar är slut. Vi får härefter själva ta foto vid våra aktiviteter och
skicka till MIT. Anette Rosén efterfrågade idéer och tips där vi kan stärka kassan. Anette Rosén
har pratat med NTF angående angående bidrag till TSG aktiviteter. NTF meddelade henne, att
de också har dåligt med pengar. En kampanj för användandet av säkerhetsställ har diskuterats
med Vägverket. En ny budget kommer att köras ut av Anette Rosén. Deklarationen är inlämnad.

Media: (Anette Rosén) – Tidningen Hela Skåne är utskickad. P.g.a. fel hos SMC-riks
medlemsregister har det blivit 4.000 ex. kvar av tidningen Hela Skåne.
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Adresserna som kom till Anette Rosén gällde tidningen MC-Folket. Anette Rosén behöver hjälp
att dela ut dessa överblivna ex. Alla i styrelsen tog en bunt för att dela ut lite här och var. Ett
förslag kom att köpa in broschyrställ att ställa ut hos handlare och sätta några Hela Skåne i
denna. Broschyrställ kan inhandlas av Anette Rosén till lägre pris. Bengt Ohlsson klagade på att
Tollarps MCK inte har fått tidningen Hela Skåne, MC-Folket eller kalendern. Det kom också fram
att det fanns medlemmar och klubbar som inte heller fått dessa. Det bör kollas upp med SMC-
riks vad som har hänt. SMC Skånes e-mail adress kommer att ändras från Bigfoot till Hotmail.
Bigfoot adressen får en massa skräpmail och detta är irriterande. Om man skall ändra i Bigfoot
kommer en avgift att tas ut. Därför kommer SMC Skåne att ändra sin e-mail adress.

Trafiksäkerhet: (Rolf Larsson) – Hade kallat till instruktörsmöte, men ingen kom. Rolf Larsson
kommer att göra ett utskick till klubbarna i länet och fråga vem dom har som är instruktörer.
Anette Rosén meddelade att det endast finns 4 stycken SMC utbildade instruktörer att tillgå i
länet. De gula västarna efterfrågades. SKMC har hämtat 18 stycken till avrostningen i Malmö. 40
stycken är bokade till avrostningen på Ring Knutstorp. Instruktörerna på Ring Knutstorp (Torstein
Kwammes gäng) kommer att ha egna sponsrade västar. Rolf Larsson meddelade att lånade
västar skall återlämnas snarast efter aktiviteten. Thommas Svensson hade en fråga angående
kurserna för instruktörerna. Anette Rosén besvarade frågan. Avrostningsdekalerna hade
efterfrågats av några arrangörer. Christer Svensson hade gjort en förfrågan, om det gick att
ordna en avrostning för mopeder. Rolf Larsson visste inte om det gick.

Touring: (Jürgen Markus) – Kör på som vanligt. 2 rundor till riksårsmötet är under planering. 2
alternativ kommer att genomföras. En runda kommer att köras med karta och en annan kommer
att bli en guidad tur. Sträckan på rundorna kommer att bli ca. 8 mil för den längsta. Den
sedvanliga Skånetouren håller på att finjusteras. Arbetsbeskrivning från TOG lämnades till Sven
Kollberg.

Pr & info: (Sven Kollberg) – Nu börjar besöken på kvällsträffar, mässor, avrostningar och hos
handlare m.m. Den i styrelsen som åker för PR & info-gruppens räkning, bör ta ett uppdrag i sin
närhet. Allt för att minska på körkostnaderna. Ronny Nilsson har varit på Claesson’s öppet hus.
Sven Kollberg och Anette Rosén har varit på Bröderna Hörbergs öppet hus. Rapporteringen från
kvällsträffar och andra aktiviteter är under all kritik. Deltagarlista skall alltid lämnas in så fort som
möjligt. En från styrelsen bör vara med dessa och sköta deltagarlistan.

Utbildning: (Kristian Seger) – Tillsammans med FMCK kommer det att anordnas en Temakväll
den 23 april på Gamla P2 i Hässleholm. Lokal kommer att bli filmsalen och det börjar klockan
19.00. Det är ingen föranmälan och det är gratis inträde. Fikat är också gratis. Gästföreläsaren
Peter Stålberg kommer att berätta om sin väg tillbaka från mc-olyckan som förlamade honom.
Det kommer att bli en kväll fylld med inspiration och skratt, likaväl som eftertanke. Det kommer
också att handla om användandet av skyddsutrustning. Under kvällen finns det möjlighet att
anmäla sig till ABC/HLR-kursen som hålls 17 maj. Kristian Seger kommer att skicka ut brev till
klubbarna angående Temakvällen och intresse av att vara funktionärer vid Novemberkåsan den
22-23 november FMCK har tillfrågat SMC Skåne om hjälp med funktionärer till kåsan.

Ring Knutstorp: (Conny Lindquist) – Eftersom Conny Lindquist tar ”Time out” kommer
 broms / kurvkurserna att tas omhand av Sven Kollberg. Sven Kollberg efterfrågade hjälp med
flaggvakter den 25 april. Peter Palm och Jürgen Markus ställde upp. Jürgen Markus har fixat
ytterligare en som kan ställa upp i TOG och som flaggvakt o.d. Han heter Hans Juhlin. Anette
Rosén meddelade att det behövs minst 7 stycken flaggvakter vid varje kursdag. Några stycken
kommunikationsradio har Conny Lindquist lånat genom Hyllinge motorklubb. Sven Kollberg
frågade om antalet anmälningar som inkommet. Anette Rosén svarade att hon inte visste.
Anmälan sker genom SMC Skånes hemsida. Instruktörerna till broms/kurvkurserna vill gärna se
att fler använder ryggskydd på kurserna.
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Ungdom: (Thommas Svensson) – Thommas Svensson har fått ett nytt jobb. P.g.a. detta, så
känner han att tiden inte räcker till. Skulle ha varit på ett möte med politiker och kommungubbar
den 25 april angående ungdomsaktiviteter. Detta möte kommer att utgå ur undoms-gruppen
aktiviteter.  Kristian Seger rapporterade att Tyringe skolor kommer att anordna en kampanj
angående EU-mopederna. De ville gärna se SMC närvara på denna kampanj. Torsten
Andersson menade att en lokal klubb kunde i så fall närvara.

    70.              Riksårsmötet
Sven Kollberg redogjorde för arbetet inom arbetsgruppen, där Sven Kollberg och Christer
Svensson ingick. Sven Kollberg har utgått ur denna grupp. Ramarna är lagda av SMC-riks, för
vad dagarna skall innehålla för aktiviteter. Sven Kollberg tog upp vikten av att ALLAS synpunkter
skall beaktas. Personal på gamla F5 i Ljungbyhed kommer att sköta incheckningen. Personal till
hämtning av personer på stationen etc. kommer att behövas. Demohojarna är ordnade, men
personal behövs att sköta om detta. FMCK kommer att närvara med militärhojar och instruktörer.
Skydd till utställningsmotorcyklarna är ordnat. Lista på personalbehovet bör skrivas. Anders
Franzén tyckta vi skulle gå ut till klubbarna och fråga om dom kunde hjälpa till. Reseersättning
och mat är nog SMC-riks villiga att ersätta dom med. Personal kommer att behövas till Ring
Knutstorp, Ljungbyhed och guidning på området etc. En t-shirt för funktionärerna kommer att tas
fram. Kristian Seger föreslog en funktionärsfest som en lämplig morot. Det kommer att behövas
minst 25 stycken funktionärer på Ring Knutstorp. På gamla F5 i Ljungbyhed kan det komma att
behövas ca. 3-5 personer. Kristian Seger undrade om inte klubbarna är intresserade att sätta upp
stånd och sälja lite prylar på området. Ronny Nilsson menade att den guidade rundan kanske tog
för mycket personal i anspråk. Anders Franzén la fram en regel man kunde tänka på under
riksårsmötet: Man skall tänka på hur man själv skulle vilja bli bemött. Den som kommer att vara
funktionär bör tänka på denna regel. Thommas Svensson hade ett förslag att ordna en
kulturrunda istället. Maria Nordqvist ville ha Ring Knutstorp som samlingspunkt. Hon ville också
ha demohojarna där. En diskussion kom upp om varför dom inte kunde vara på gamla F5 i
Ljungbyhed istället. Det kanske kommer att bli för rörigt på Ring Knutstorp annars. På Ring
Knutstorp kommer det att vara bankörning, körning med militärmotorcyklar och bromsövning
samtidigt. En stor anslagstavla kommer att behövas att sätta upp meddelande på. Kristian Seger
frågade om SMC-riks visste hur många som kan tänkas komma. Sven Kollberg svarade att de
inte hade en susning. SMC-riks vill helst att ca. 500 kommer till riksårsmötet. Kristian Seger
frågade om våra danska vänner är inbjudna. Sven Kollberg och Christer Svensson är ansvariga
för riksårsmötet här i Skåne. Bengt Ohlsson tyckte att Sven Kollberg skall vara sammankallande.
Alla i SMC Skånes styrelse bör satsa hårt på att det skall fungera. Anders Franzén frågade om
inte de andra länen i den södra regionen är inblandade. Sven Kollberg svarade att han och
Christer Svensson tyckte att vi kunde klara detta själva. Sven Kollberg har varit i kontakt med
SMC Blekinge och de var villiga att hjälpa till vid behov.

71. Övriga rapporter
Anette Rosén meddelade att de nya nycklarna till kansliet ej var klara ännu. Bemanningen till
SMC Skånes jouröppet efterfrågades av Sven Kollberg. Mötet tyckte detta kunde börja i maj.
Sven Kollberg håller ställningarna där fram till dess. Besöken under förra verksamhetsåret var
mycket låg. Kristian Seger tyckte att kansliet i Höör är en tråkig lokal. Han hade förslag på att
flytta det till gamla F5 i Ljungbyhed. Det finns många lediga lokaler där. Kontaktperson för detta
kan i så fall vara Kristian Seger.

    72. Övriga frågor
Anette Rosén la fram några förslag på de nya ID-kort vi skall använda. Sven Kollberg
efterfrågade ett märke eller dylikt som kan användas vid träffar, mässor eller andra aktiviteter.
Detta skall vara för att synas bättre på arrangemangen. Ett förslag kom av Anders Franzén att
använda värmetransfers och göra en speciell t-shirt för detta ändamål. Christer Svensson önskar
förslag på lämplig plats för SMC Skånes årsmöte till hösten.
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73. Nästa möte
Nästa möte hålls 2003-05-18. Platsen är inte klar ännu, meddelas senare genom kallelsen.

74. Mötets avslutande
En guidad rundtur genom F5 i Ljungbyhed genomfördes. Guide var Kristian Seger. Efter
rundturen så tackade Sven Kollberg alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Vice Ordförande

 Peter Palm  Sven Kollberg

     Justeras

Torsten Andersson Jürgen Markus


