
Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2022-10-10.
Plats: Teams.

Närvarande:

Beslutande: Ingrid Norén (Inki), Mia Persson, Stefan Gangefors (Gange), 
Rolf Malmberg, Nadja Dolgova samt Patrik Bellborn.

Suppleanter: Mikael Sjunnesson och Janeth Olsson.
Valberedningen: Bengt Olsson (Rost).

Adjungerade: Rickard Rafstedt.

52 Mötets öppnande.

Mia öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

53 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.
Därefter anmäldes övriga ärenden:
Workshop 5 nov.

54 Val av justeringspersoner (2st).

Valdes Stefan Gangefors och Mikael Sjunnesson.

55 Föregående protokoll.

Lades till handlingarna.

56 AU-beslut.

Inga.

57 Rapporter.

Utbildningsansvariga School:

MCT-teamet:
MCT har precis haft informationsmöte med Ola Barthel, ny ansvarig för 
Knix/Avrostning. 
Vi gick igenom rutiner förmedlade länkar samt maillistor. 
När Ola är mer insatt och varm i kläderna så kommer vi att planera inför 
2023. MCT bestämde även att precis som förra året bjuda in de 
funktionärer, instruktörer och resurser som har ställt upp under årets 
utbildningsdagar till en säsongsavslutning som är planerad till den 25
November.
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Ansvarig Grundkurser:
Söndag 11/9 körde vi fjärde och sista gruskursen för året, även denna 
gång i Norra Åsum.
Summering och utvärdering av årets kurser pågår för att se vad som har
gått bra, och var vi kan förbättra oss.

Ansvarig Avrostning och KNIX:
Pelle ochOla har haft möte förra veckan det är det enda som hänt för
KNIX o Avrostning.

Ansvarig BKK:
Vi har under året haft 9 st utbildningstillfällen varav 3 med SMC Sport. 
Våra kurser var fulltecknade innan sommaren och på en hel del även 
väntelista med upp till 20 personer. Vi började året med en halvdag 
”Prova på BKK” den blev väldigt lyckad och omtyckt.
Detta koncept kommer vi köra även 2023.
Resursbristen när det gäller instruktörer har varit bättre än 2021. Men vi 
har fortfarande problem när det gäller utbildningsdagar på vardagar.
Det pågår nu förhandlingar med Ring Knutstorp angående 
utbildningsdagar för 2023. Det såg lite mörkt ut i början för oss men det 
verkar som det fixar sig till sist.
Ring Knutstorp är hårt ansträngd av Mark & Miljödomstolen som vill ha 
en tyst helg i Månaden på Knutstorp. Domen är överklagad så vi får se 
vad som händer.
Med anledning av detta så har vi börjat se över alternativa banor.
Aspirantgruppen har jobbat på bra och har nu 24st aspiranter. De räknar
med att 9-10st kommer att examineras 2023.

Ansvarig Informatör:
MC Folkets utgivningsplan för 2023.
Manusstopp 10 okt 2022, utgivning vecka 46 2022

1. 28 nov, v4
2. 23 jan, v13
3. 3 april, v17
4. 2 maj, v21
5. 29 maj, v25
6. 31 juli, v35
7. 4 sep, v40

Planera spridning av information från organisationen baserat på detta. 
Fokusera på framtiden och ta hänsyn till utgivningsveckan. Det är 
lämpligt om spalten är klar veckan innan manusstoppet. Spalt till 
nummer #1 har inkommit från valberedningen och skickas in senare 
idag.

Rabattansvarig:
Hardings i Marieholm har stängt. Eslövs kommun Miljö och Byggnads-
nämnden har bestämt detta. Jag ska följa dom på Facebook för att se vart
dom öppnar och prata medlemsrabatt då.
Besökt och lämnat klistermärke på 104:ans Taverna i Kävlinge.
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Ansvarig Valberedningen:
De som skall lämna styrelsen är: Suppleanterna: Mikael Sjunnesson,
Patrik Bellborn och Nadja Dolgova samt Revisorerna: Per-Göran
Eriksson och Peter Svensson

58 Deltagare vid konferenshelgen 19 – 20 november:

Beslöts att sända 6 deltagare. Ordföranden får lägga till max 2 deltagare 
från School.

59 Klubbesök:

Janeth har skickat en förfrågan om intresse finns till de 4 klubbar som 
hon valde. Fått svar av : HOG  Helsingborg
Boka besök en lördag på Bikeman med Mia Persson 
IQBitches besår av 4 medlemmar så besök där var dom inte intresserade 
av. De andra 2 har ej svarat än.
Flera andra har markerat klubbar de kommer att kontakta. Fortfarande 
finns det en del som inte markerat någon klubb. De uppmanas att göra 
så. Inki skickar ut presentationen som kan användas. Mikael Sjunnesson 
och Rickard Rafstedt tar kontakt med BMW-klubben i Skåne, D15.

60 Övriga frågor.

Beslöts avhålla en workshop 5 nov med brainstorming kring ämnet 
medlemsnytta. Plats och exakt tid meddelas senare.

61 Mötets avslutande.

Mia tackade och avslutade mötet.

____________________               ____________________
Mia Persson                                               Rolf Malmberg
Tjänstgörande Ordförande                     Sekreterare

____________________               ____________________
Stefan Gangefors                                     Mikael Sjunnesson
Justerare                                                   Justerare
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