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Protokoll fört vid styrelsemöte 05-03-20
I Helsingborg

Närvarande:  Anette Rosén, Mathias Nilsson, Bo-Göran Hansen, Katarina Nilsson, Peter Palm, Per Randau,  Conny Lindqvist,
Per-Göran Eriksson, Nine Beckdahl, Bengt Ohlsson, Kenneth Stjenstedt

50. Mötets öppnande
Ordförande Anette Rosén förklarade mötet öppnat.

51. Dagordning
Dagordningen godkändes. Pelle Randau går in som ordinarie ledamot.

52. Justering och därtill rösträknare samt röstlängd
Valdes Bengt Ohlsson och Mathias Nilsson

53. Föregående protokoll
05-01-16 läses upp och lades till handlingarna.

54. Posten  (Länspärmen om inget annat anges)
Från SMC: Klubbmatriklar, Pressmeddelande, MC-Folket+kalendern, Länstian (B-G).
Resekatalog Dream & Bike tours (TOG), Bidragsansökan från Region Skåne (B-G), Från Skatteverket (B-G),
Adressändring via hemsidan, Trelleborgs MC ny klubb, Info från MC-seniorerna,
Mail till Folksam Johan Trotzig ang. lokal kontakt i Skåne (Anette), Mail ang. artikeln avhopp (Anette)
SMC-riks protokoll finns numera via hemsidan, samt div. mail (Anette har alla underlag)

55. Valberedningen    
Sven Kollberg har avsagt sig sitt uppdrag som valberedare.
Valberedningen önskar veta redan nu ifall fler i styrelsen tänker avgå efter årsmötet.

56. Rapporter från arbetsgrupperna

Ekonomi:  (B-G) Resultatrapport per arbetsgrupp delades ut. Ändring av riktlinjerna har diskuterats
via forumet, beslut togs att lägga till ändringarna, se bifogad bilaga till orig.protokollet samt via
hemsidan. Resultatlista på OKQ8 kortet. B-G håller på att kolla upp ifall vi kan få några bidrag.

MIT: (Mathias) Upplägget av bilder på hemsidan diskuterades. Forumet har nu 58 medlemmar.
Backup för hemsidan diskuterades. Endast webmaster ska ha behörighet till hemsidan för uppdatering.
Vid behov utser webmastern själv vikarierande webmaster. Hela Skåne ligger fortfarande nere.

TSG: (Anette) Besked ang. bidrag beräknas komma från riks om 2v dock blir det minskade bidrag
generellt över hela landet. Samtliga försäkringsbolag har godkänt SMCs kurser. Lista på utbildade
instruktörer för avrostningarna skickas med i nästa utskick. Kurs i ABC-HLR betalas av länet om den
är i SMC-skånes regi. 30/7 samt 6/4 kommer det att anordnas kurs för instruktörerna.

TOG: (Bengt) 2/7 körs Skånetouren. Rabattställen ska kollas upp, har handlarna fått rätt information?
Förfrågan från riks om Skåne vill vara med i projektet ”Se Sverige med SMC” som börjar 2/7 2006,
diskussion. Styrelsen beslutade att medverka i arrangemanget och lägga upp en bra runda genom Skåne.

PRIM: (Katarina) SMC har varit på plats hos Öppet hus på Yamaha center, Claessons, Honda center
samt DucatiStore.  Bemanning m.m. Motormässa i Malmö 31/3-3/4 diskuterades. Beslut togs att Bengt
köper in 1000 st klistermärken med Skåne-loggon. Aktivitetskalendern delades ut (uppdateras efterhand).



Adress i detta ärende Telefon i detta ärende Postgiro
SMC Skåne län 042-732 58 41 43 49 – 1
C/o Katarina Nilsson
Biblioteksgatan 1A info@smcskane.org Org. Nummer
260 50 BILLESHOLM   www.smcskane.org 842000-7174

BKK: (Anette) Sporthojs projektet fortgår med Skåne och Stockholm. Artikeln Avhopp i MC-folket är helt
missvisande. Genmälet i Mc-Folket 2-05 är inte skrivet av Anette utan av Magnus Klys själv.  Conny har
återgått som flaggvakt på BKK. Diskussion via mail ang. uppvisande av videofilm på motormässan.
Beslut togs att stödja förslag 1, se bilaga originalprotokollet. Stora projekt som BKK är en ekonomisk risk
för länen och därför bör en garanti om ekonomiskt bistånd lämnas av SMC Riks. Styrelsen informerades
om hur minskade bidraget från Riks påverkar BKK, och godkände att gruppen kan lämna negativt resultat
pga detta. BKK kommer dock att sträva efter noll-resultat.”

Utbildning: (Pelle R) Mekarkurs har hållits 5/3.

Ungdom:  Sven L var ej närvarande. Katarina läste upp ett mail som Sven skickat ut till klubbarna.

Länsredaktören:  Manusstopp MC-folket 21/3 samt 2/5.

57. Övriga rapporter.
Redovisning: Seminariet (Nine, Katta, Pelle E.) Bl a diskuterades SMC´s profilering. Samtliga tyckte detta
var den bästa kurs riks anordnat. Minnesanteckningar från Introduktionskursen  mailas ut (Pelle R., Sven L)
Redovisning: Länsinfo mötet, minnesanteckningar delades ut. (Katarina)
Redovisning: Länsordis mötet, minnesanteckningar delades ut. Bl a nytt samarbete med Folksam, nya kort
erbjudande från OKQ8. Anette har deltagit på infomöte och seminarier hos Vägverket, om bl a djupstudier
av mc-olyckor.”
Trots telefonmöten och personliga möten med Per Johansson har inte samarbetet förbättrats med
generalsekrereraren och den dåliga relationen omfattar numer även Magnus Klys, chefsredaktör för MC-
Folket. Trots tydliga signaler från Skånes representanter upplevs inte dessa två  vara villiga att hjälpa till att
förbättra samarbetet. Övrig kanslipersonal har dock tagit emot den utsträckta handen och numer är
samarbetet med dem bättre än på många år. Nine har blivit ombedd att göra en artikel som ska publiceras i
MC-folket.

58. Övriga frågor
Trelleborgs MC välkomnas som ny klubb i SMC.

59. Nästa möte
Månadsmöte kl 10.00 den 16/4 hos Tollarps MC. Förslag på årsmötesplats ska läggas fram på nästa möte.

60. Mötets avslutande
Anette tackade för att vi kom, och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande

                                                        
Katarina Nilsson Anette Rosén

Justeras

                                                       
Mathias Nilsson Bengt Ohlsson


