
Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2022-11-13.
Plats: Hanksville Farm.

Närvarande:

Beslutande: Ingrid Norén (Inki), Stefan Gangefors (Gange), Ann-Sophie Hansson, 
Bo-Göran Hansen, Rolf Malmberg och Jonas Wramborg.
Suppleanter: Nadja Dolgova, Patrik Bellborn Mikael Sjunnesson och Janeth 
Olsson.
Valberedningen: Bengt Olsson (Rost) och Maria Hammer.

62 Mötets öppnande.

Inki öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

63 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

64 Val av justeringspersoner (2st).

Valdes Ann-Sophie Hansson och Mikael Sjunnesson.

65 Föregående protokoll.

Lades till handlingarna.

66 AU-beslut.

Se bilaga 1.

67 Rapporter.

Utbildningsansvariga School:

   Grundkurser, Ola Barthel:
Arbetet med inventering av utrustning, planering av Avrostningen , 

möte med banor, planering av antalet KNIX kurser, planering av datum 
för kurs, söka intressenter för ansvar för depå, samt inskrivning, är i full
gång.

   Grus, Roos Dommisse:
Summering och utvärdering av 2022 års gruskurser pågår.
Planering av 2023 års kurser har påbörjats. Vi kommer med störst 
sannolikhet hålla till i Norra Åsum igen under 2023.

IUG, Stefan Gangefors:
Budgetmöte tänkt till efter MCTs budgetmöte för att kunna ta hänsyn till 
inkomna önskemål. HLR utbildning hålls i slutet av november.

Touringgruppen (TOG), Bengt Olsson:
Inget att rapportera.

Ekonomi, Therese Johansson:
Se bilaga till originalprotokollet. (Bilaga 2).
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Vägspanare, Bo-Göran Hansen:
Sedan fg möte har anmälningar på nedkörda mitträcke skett på väg 104
mellan Lund och Kävlinge. Totalt 4 anmälda platser.

Informatör, Stefan Gangefors:
28 nov är deadline för spalten i MC folket #2, utgivning v4. Föreslår att 
vi bjuder in till årsmötet i denna spalt, men det finns plats för mer 
information. School kanske vill pusha för kurserna under 2023?

Trafikpolitik, Bo-Göran Hansen:
Spillepengsrondellen i Malmö. Malmö har genomfört åtgärd med att 
fräsa ytan i rondellen för att den skall få ökad friktion. Man har inte 
åtgärdat Malmö stads på och avfarter som även dessa lider av samma 
problem. Malmö stad vägrar att utföra någon ny friktions mätning med 
hänvisning till att det brukar bli bättre friktion med vald metod. Jag har 
meddelat vid samtal i mail att då man inte kan bevisa att åtgärden i 
denna rondellen har fått önskat utfall, kvarstår ett förhöjt ansvar vid 
olyckor dvs betalningsansvar för alla olyckor. Jag har även skickat detta 
till kommunjuristen för Malmö stad. Ingen återkoppling på detta har 
gjorts från Malmö stad. SMC har dock fått en inbjudan till ett framtida
möte utan något datum.

Rabattansvarig, Janeth Olsson:
Samtal med några som är nya ägare och vill ej ge rabatt. 
Samtal med befintliga som gärna fortsätter ge våra medlemmar rabatt. 
Tex. GåsapågarnapåBialitt. 
Målet är att besöka minst 2 ställen varje månad och lägga ut frågan på 
Facebook i hopp om att få nya ställen. 

Valberedningen:
Maria Hammer:
Det enda jag kommer på är att vi satt in en text att vi söker folk till 
styrelsen samt att vi även skulle lägga upp text på Facebook SMC Skåne 
enligt nedan. 
Förslag till text på SMC Skåne facebookgruppen: som jag skickat till 
Gange som även skulle lägga upp det i tidningen MC

Hej SMC anslutna 😊

Valberedningen söker just nu både efter suppleanter samt revisorer. 
Känner just du att du brinner för SMC och deras arbete och vill vara med 
och vidareutveckla vår fina organisation!?

Maila då till SMC Skåne, 
( mailadress) vi kommer att hålla ett informationsmöte 2023-01-22
Återkommer närmre med plats 

Klubbesök:

Rolf Malmberg
Jag skickade mail till Reborn Riders och Maximus Riders 3 nov, men har 
inte fått något svar ännu.
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68 Klubbesök:

Genomgicks aktuell status.

69 Mål/strategi 2023:
Efter styrelsens workshop den 5e nov. så prioriterades följande 
måldrivna aktiviteter till 2023.

 En Poker Run-liknande körning med sikte på maj månad.
Mia är sammankallande. 

 Fokus på information och rekrytering av nya medlemmar hos körskolor.
Angelina är sammankallande. 

 Sjukvårdsinformation, t.ex. första hjälpen, MC-olyckor, HLR, skydd, 
omkullkörning.
Angelina är sammankallande. 

 Off-season aktiviteter, t.ex. Sluta bromsa, våga växa!, mekarkurs, touring 
kurs.
Mia och Stefan är sammankallande. 

 Ökad kommunikation i våra digitala kanaler. Framförallt behöver vi fler 
redaktörer.
Stefan är sammankallande. 

 Skåne vill fira att SMC fyller 60 år. Större aktivitet under senare delen av 
sommaren.
Mia är sammankallande, en arbetsgrupp finns till förfogande.

70 Budgetmöte 10 dec:

Beslöts att genomföras 09.00 – 17.00 med middag efter. Obligatorisk 
anmälan till Inki om att delta i middagen. Inki skickar ut instruktioner 
om förberedelser inför mötet.

71 Övriga frågor.

Inga.

72 Mötets avslutande.

Inki tackade och avslutade mötet.

____________________               ____________________
Ingrid Norén                                              Rolf Malmberg
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Ordförande                                                 Sekreterare

____________________               ____________________
Ann-Sophie Hansson                             Mikael Sjunnesson
Justerare                                                   Justerare
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Bilaga 1
Protokoll SMC SKÅNE AU-möte 2022-10-12.

Plats: Via e-post.

Närvarande: Ingrid Norén, Mia Persson samt Rolf Malmberg.

Workshop 5 november:

AU beslutar att avsätta cirka 20.000:- till en workshop/brainstorming 
kring ämnet medlemsnytta, avsett för den strategiska 
aktivitetsplaneringen.

____________________               ____________________
Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg
Ordförande                                                Sekreterare
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