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Protokoll styrelsemöte SMC Skåne 
Datum: 2021-02-14 
Tid:  10.00-12.00 
Plats: MS Teamsmöte 
 
Närvarande: Stefan Gangefors, Ingrid Norén, Jan-Erik Jeppsson, Jan Norén, Mia 
Persson, Per-Erik Lögdberg, Bengt Ohlsson, Rolf Malmberg (MCT) 
 
Dagordning 

121. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 
 

122. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes  
 

123. Val av två justerare 
Mia Persson, Per-Erik Lögdberg 
 

124. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkännes och lägges till handlingarna 
 

125. Rapporter 
 
TOG 
Inget att rapportera 
 
SMC Sport.  
Knutstorp dubbbelbokat en av våra dagar. Rolf har kontakt med 
Riks om ändringar för de som bokat den avbokade dagen. 
 
Ekonomi 
Se tidigare inskickade rapporter 
 
MIT  
Arbetar med att avveckla BKKs gamla hemsida till förmån för en ny 
hemsida på vår befintliga domän. Det blir en hemsida driven av 
Wordpress där all information som kan vara relevant för 
funktionärer inom Schoolverksamheten ska publiceras. Gamla 
BKK hemsidan och domänen ska sägas upp innan mitten på april. 
 
I samband med avvecklingen av gamla BKK hemsidan så kommer 
jag sätta upp några nya mailadresser på @smcskane.org. Primärt är 
det för olika ansvarsområden inom Schoolverksamheten, t.ex. 
flaggvakter, aspirantgruppen, etc. 
 
Tjänsten för epostlistorna som ska användas för att informera 

http://smcskane.org/
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funktionärer inom School, och möjligen andra ändamål längre 
fram, är i drift. Eftersom vi har en del arbete kvar med hemsidan så 
dröjer det ytterligare en tid innan vi skickar ut första mejlet där vi 
informerar om hemsidan och epostlistorna.  
Vi bör använda Facebook och vår distrikts hemsida flitigt nu under 
våren för att informera och göra reklam för alla kurser som inte är 
fullbokade. För att garantera en god ekonomi så måste vi kosta på 
oss tid och lite annonspengar på FB för att fylla kurserna. Kan vi få 
en enda person att gå kurs pga våra annonser så har vi tjänat in 
annonsen. 
 
Stefan kommer att titta på årsmötesplattformen VoteIT under de 
närmsta veckorna. 
 
Vägspanare 
Inget inrapporterat 
 
Distriksinfo & MC-Folket 
Inget inrapporterat 
 
IUG 
Inget att rapportera 
 
Trafikpolitik  
Inget inrapporterat 
 
Valberedningen 
Bengt redovisar hur läget är.  
 
SMC School 
 
BKK 
3 första kurserna är fullbokad. 
 
Grus  
I nuläget har vi bara en dag (30/5). Roos letar fler dagar och 
platser. 
 
Avrostning 
Ingen avrostning 17–18/5 – 2021. Troligen kommer vi att kunna 
flytta en av dagarna till 2022. 
 
Knix 
Preliminärt 2/5 och 19/9 
 

126. AU-rapportering 
Inget att rapportera 
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127. ”Lokala politiker en Kväll på MC” 
Detta är punkt som kommer från Risk har initierat och Inki håller i 
detta för tillfället för SMC Skåne. 
 

128. Övrigt 
Genomgång av kalender 2021 (innehåll, planering etc) 
Inki har lagt upp en gmailkalender för 2021 som gås igenom. 
 
Rolf MCT 
Diskussion om att planeringen inför 2021 har blivit försenad och 
skapat viss ”irritation” i leden 2020/21. Respektive ansvarig är den 
som ansvara för datum för kurser 
 
Hörby Motorklubb 
Per-Erik vill att någon ny står som kontaktperson mot Hörby 
Motorklubb. 
 
Planering av årsmötet. 
De flesta distrikt är sena i planeringen inför respektives årsmöte. 
Stefan kommer att sätta ihop en testgrupp som skall se över VoteIT, 
hur det fungerar etc. Vi flyttar (SMC Skåne) årsmötet pga att vi inte 
hinner planera mötet. Nytt datum kommer senare. 
Fråga om digitalt eller fysiskt konstituerande möte. Röstning ger 
att majoriteten vill ha ett fysiskt möte men digitalt alternativ 
kommer att erbjudas. 
 
Planering/Uppföljning av våra mål 
Mia informerar om planering/genomförande av de mål som SMC 
Skåne satt sedan tidigare. Bla ligger en mekarkurs i mars/april i 
pipeline. Viss osäkerhet råder dock iom det rådande läget i 
samhället. 
 
 

129. Mötet avslutas 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Ingrid Salmon Norén Jan-Erik Jeppsson 
Ordförande   Sekreterare 
 

Mia Persson   Per-Erik Lögdberg 

 Mia Persson   Per-Erik Lögdberg  
Justerare   Justerare 

 


