
 

Styrelsemöte 
 
140208, Silja Symphony, Botten havet. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Therese Johansson, Harley Davidsson, Sune Wernersson, Maria 
Libäck,  
 
Gäster: Kerstin Wernersson, Thomas Libäck, Anja af Klint, Camilla Asmussen 
 
51. Mötets öppnande: Harley förklarade mötet öppnat. 

 
52. Dagordningen godkändes.  

 
53. Justerare: Maria Libäck och Sune Wernersson valdes till justerare  

 
54. ”Speed for need”: Två tjejer, Anja af Klint & Camilla Asmussen, presenterade ett projekt 

med 4 tjejer som studerar projektledning på Malmö högskola. Tillsammans med SMC och 
”Riders for helth” samlar man in pengar för att utbilda sjuksköterskor i mckörning i 7 
olika länder i Afrika. Man finns på facebook, efter 4 dagar har man ca 400 likes. Det 
handlar om ekonomisk insamling. 
Vi väljer att stötta detta projekt genom att länka till deras facebook/hemsida på vår 
hemsida och länk på Avrostningens hemsida. Vi erbjuder även tjejerna att stå och 
informera om projektet på Avrostningen 2014 på Ljungbyhed, kostnadsfritt. 
Tjejerna hoppas på att SMC centralt kommer att fortsätta med insamlingen efter att 
tjejerna är färdiga med sin utbildning. 

 
55. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
56. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

 
TSG: Jag (Pelle) tar över från Håkan vad gäller avrostningen och KNIXen helt o hållet nu 
då han ej har tid. Det framskrider helt enligt planerna. Det kommer att komma minst 2 
körskolor och 1 mc-handlare till avrostningen så Start2Ride kommer att köras i år igen, 
fast under 2 dagar. 
Kasernriders från Landskrona kommer att stå o sälja korv o läsk på avrostningen, samt 
att kanske så kommer vi att hyra ut kaffekokningen till de som vi hyr banan av. Samt de 
kanske kommer att tillhanda ha maten med då det är en kostnads sak. De har lovat att 
skänka % på allt de säljer under dagarna till någon av våra fonder.  
Det kommer att vara en Grundinstruktörsexamination på Ljungbyhed dagarna innan 
avrostningen samt de som skall gå kursen skall vara med under helgen och hjälpa till för 
att bli examinerade. 
KNIX datumen har blivit satta: Söndag 4/5, Lördag 24/5, Söndag 29/6, Lördag 9/8, 
Lördag 6/9 samt ev kommer det att bli en prova på körning på Bolestad i Klippan samt 
Norra Åsum i Kristianstad. 
Gruskurser. Vi kommer att starta upp med det under året, mera info när kommer att 
komma ut på hemsidan.  
Samt det blev billigt för SMC Skåne då jag var på mässan i Göteborg, det enda jag tar ut 
är de 43 mil körning, för riks tog hand om hotellet. 
Styrelsemötets svar: Vi tycker att ide´n med att ”hyra” ut kaffekokningen är bra, MEN det 
får inte bli för dyrt för deltagarna och instruktörerna ska få kaffe gratis samt ut på 
stationerna till instruktörer. 
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TOG: Planeringen för Skånetouren -14 fortgår.  
 
Ekonomi: Det händer inte mycket. Det ser bra ut.  
Bussen till HOJ-X går med förlust. 
 
SMC School AK Skåne: ”Säsongen faller bit för bit på plats. Vi har nu 5 av de 6 
kursdagarna klara: 12/5, 2/6, 16/6 samt dubbeldag (med möjlighet att köra bara ena 
dagen) 7-8/7. Vi hoppas på att den sista dagen blir 30/8 men detta är ännu inte spikat. 
Tjejdagen som genomfördes som en KNIX på Lockarp blev ingen succé så i år blir det 
ingen tjejdag. 
Från Riks finns det önskemål om att anordna steg 6 körningar (träning inför tävling). Jag 
har deltagit i en planeringsdag för denna verksamhet och kommer att gå utbildning för 
att vara Träningsledare på sådana körningar. Jag bedömer dock inte det realistiskt i 
nuläget att anordna någon sådan träning i vår regi. Denna typ av körningar genomförs 
redan av SydSkånes MC. 
OBS!!!: Vår praktiska internutbildning sker på Knutstorp 11/5. Hela SMC Skånes styrelse 
inbjudes härmed att delta. Anmälan sker till mig på 042.58559@telia.com så ombesörjer 
jag att ni får närmare info om arrangemanget.  
Öresundsambulans, som vi använt de senaste åren föreslår en förändring så att vi tar 
ansvar för bemanningen. Detta kan innebära att vi blir utan personal på kort varsel, vilket 
inte är acceptabelt. Vi beställer i stället Hyllinge MS ambulans. Vi kollar med den nya 
personalen rutiner för att minska stilleståndstiden vid tillbud. 
Bemanningen är i stort sett klar. Det blir en ny Huvudinstruktör, Sven Eneroth. Vi har 
något fler instruktörer i år och med hänsyn till färre kursdagar bör det ge en god 
bemanning på kursdagarna. 11 aspiranter håller på att intervjuas. Vi har resurser att 
utbilda 10 samtidigt. Om det blir fler kommer deras utbildning att påbörjas senare under 
säsongen. 
Den post i styrgruppen som vi ännu inte lyckats besätta är Marknadsförare. Om SMC 
Skånes styrelse har någon att tipsa om till denna post är vi tacksamma. Vi kommer under 
säsongen att byta innehavare på posterna som Sekreterare och Kommunikatör pga. 
succession. 
Även detta år har det gjorts en enkät bland personalen. Denna har bland annat lett till att 
vi lägger över ansvaret för kvalitetssäkringen på respektive HI (Huvudinstruktör) och TL 
(Träningsledare). Vi förbättrar också informationen genom att så snart protokoll från 
styrgruppsmötena är färdiga läggs ett referat ut på SMC School AK Skånes hemsida. 
Jag ber att få avsluta med samma ord som Niclas gjorde för ett år sedan: 
Sammanfattningen är som vanligt att vi har det mesta under kontroll inför säsongen, 
försäljningen av kursplatser är det vi behöver hjälp av alla med. 
Vi är i en hårdnande konkurrens och behöver all hjälp vi kan få för att berätta om 
mervärdet vi tillför i form av deltagarfokus från oss, utbildade och engagerade 
instruktörer, Sveriges bästa övningsplats Ring Knutstorp, trafiksäkerhetsinriktning 
etc.etc. En bra start är sannolikt att alla styrelsemedlemmar i SMC Skåne har deltagit i 
en kurs.” Skrivet av Rolf Malmberg. 
Styrelsemötet tycker att detta är viktigt och vill få att alla styrelserepresentanter deltar, vi 
flyttar därför mötet till annan tidpunkt, se under övriga frågor 
 
MIT: Inget nytt 
 
Distriktsinfo: Classons 1-2/3, Lördagen revisor Pelle och Bengt Olsson står för SMC 
Skåne och Rolf för BKK gänget, Söndagen tar Harley för SMC Skåne och Mats Wallin för 
BKK.  
”MC-dagen på Ringsjöstrand” – Informera om SMC, Mathias, ev Harley och ev fler. 
Ta en kontakt med era lokala handlare om och när de kommer att ha öppna hus.  
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Distriktsredaktör: Manusstopp 18/3 -14 , Utgivning vecka 16 2014 
 

57. AU-rapportering: Inget. 
 

58. Övriga rapporter:  
 

59. Övriga frågor:  
a: Styrelsemöte 11/5, flytta mötestiden. OBS!!!: Nytt möte är satt till 18/5, Maria tar 
fikan  
b: Harley har anmält sig till årets ordismöte i Borlänge, 8/3. Har du något som Du/ni vill 
ta upp, maila ordis@smcskane.org snarast. 
 
 

60. Nästa möte: 23/3, kl 10.00, Plats: SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby 
Harley har fikan. 
 

61. Mötets avslutande: Harley tackade de närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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