
    SMC-Halland Styrelsemöte
                2021-08-16

Plats: Digitalt via Discord
Tid:    18.00

Kallade Ledamöter / Klubbrep

Stig Berndtsson          AF
Åsa Tingemar              AF
Ingrid Föll                    NR
Håkan du Rietz           NR
Kent Norberg              NR
Patric Alldén               NR
Lovisa Petersson        NR
Christian Andersson  NR
Tina Persson               EAF
Lars-Olof Nilsson        EAF
Jimmy Sekelj               NR
Stefan Sjödin              EAF

        Kallade Suppleanter

               För Kännedom

Kjell-Ove Johansson  (revisor)
Krister Svensson        (revisor)

Jörgen Svensson (Valberedning
sammankallande)                 N

                 Ärenden Förslag till beslut eller annan åtgärd.
2021-§108 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och

förklarade därmed mötet öppnat.
2021-§109 Val av mötesordförande Kent Norberg valdes till mötesordförande.
2021-§110 Val av mötessekreterare Ingrid Föll valdes till mötessekreterare.
2021-§111 Utse justerare, tillika rösträknare Christian Andersson och Jimmy Sekelj valdes

att jämte ordförande justera protokollet.
2021-§112 Närvarokontroll och fastställande av

röstlängd
8 antal närvarande.
7 antal röstberättigade.

2021-§113 Godkännande av kallelsen
Kallelsen utgick den
21-08-09

Kallelsen godkändes av mötet.

2021-§114 Anmälan om eventuella övriga frågor a.) Milersättning vid
      tjejträffen.
b.) Logistik vid KNIX
c.) Utbildning VISMA

2021-§115 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes av mötet
2021-§116 Föregående protokoll Protokollet föredrogs och lades därefter till

handlingarna
2021-§117           Pågående ärenden

a.) Överföring av medel till
     fasträntekonto 2020-§85
b.) Info för de som vill bli aspiranter
     2021-§12
c.) GPS-kurs 2021-§12

d.) HLR-kurs2021-§85

e.) Gratifikation2021-§85

f.) Inventering av lokalen och
upprättande av lista 2021-§105

a.) Pågående. Vidare genomgång.

b.) Avslutat.

c.) Avslutat.
d.) Pågår. Nytt förslag för genomförande 

februari /mars år 2022.
e.) Avslutat. Egen punkt vid nästa
      styrelsemöte.
f.) Avvaktar till efter Knix-kurens nu i augusti är
    avklarad.

2021-§118                       Rapporter
a.) Ekonomi

1. Saldo
a.)
1. Utgående saldo 444 724,03



2. Ekonomisk rapport

b.) MCT
c.) Knix

Not: Ordinarie sekreterare var
tvungen att avvika från mötet från och
med punkt b.).
Protokollet förs från och med 2021-
§118 c.) av Håkan du Rietz.
d.) Vägspanare

e.) T-gruppen
f.) Web
g.) Grusgrupp
h.) Tjejgrupp

2. Ekonomisk rapport avgavs.
     Inkomster 138 941:-
     Utgifter 53 051:31
     Resultat + 85 889:69
b.) Inget att rapportera
c.) Christian Inget att rapportera.

Antalet röstberättigade är numera 6 st.

d.) Inget nytt att rapportera.
      Mötet beslutar att vi på ett kommande
      möte ska besluta om riktlinjer för hur vi
      fortsättningsvis ska arbeta med dessa
      frågor. Bland annat om vi ska använda
      hemsidan för att sprida information.
e.) Inget att rapportera.
f.)  Inget att rapportera.
g.) Inget att rapportera.
h.) En uppskattad dagstur för tjejer har
     genomförts av tjejgruppen.

Möjligheten till att genomföra en KNIX kurs för
tjejer under 2022 ska undersökas.

2021-§119 Inköp av portabel skrivare Mötet beslutade att sekreteraren i samråd
med kassören anskaffar en portabel skrivare
och en ny bärbar dator.

2021-§120 Bekosta gruskurs, enligt bifogat
dokument

Mötet beslutade att bekostande logi och resor
för aspiranterna Andreas Richardsson och
Mathias Palmquist vid genomförande av
gruskurs i Skåne.
Ersättning utbetalas efter inlämnande av
specificerad reseräkning.
Styrelsen efterlyser tydliga riktlinjer för hur
denna typ av frågor ska hanteras. Det
rekommenderades att riktlinjer fastställas inför
2022 års budget och verksamhet.

2021-§121 Fråga om bidrag till fika med 100kr
per deltagare vid Tjejtur 2021-08-07

Mötet beslutade att tillstyrka ett bidrag med
100 kr per deltagare.
Beslutet togs Per Capsulam 21-07-20.
Styrelsen efterlyser tydliga riktlinjer för hur
denna typ av frågor ska hanteras. Det
rekommenderades att riktlinjer fastställas inför
2022 års budget och verksamhet.

2021-§122 Skrivelser Ingen skrivelse fanns att föredra.
2021-§123 SMC-Hallands spalt i MC-Folket Material till #7-21 är inskickat

Manusstopp #8-21 är 13:e september. Utgv
V42.
Uppdrogs åt Lovisa att skriva SMC Hallands
spalt denna gång.



2021-§124 Övriga frågor

a.) Milersättning vid tjejträffen.

b.) Logistik vid KNIX

c.) Utbildning VISMA

a.) Ersättning utgår till 2 personer enligt
samma regler
som vid T-körningar.
Ersättning utbetalas efter inlämnande av
specificerad reseräkning.
Diskuterades om logi ska betalas för
aspiranter/instruktörer som har lång resväg.
b.) Då det inte är aktuellt med logi vid
nästkommande KNIX avfördes frågan.
Styrelsen efterlyser tydliga riktlinjer för hur
denna typ av frågor ska hanteras. Det
rekommenderades att riktlinjer fastställas
inför 2022 års budget och verksamhet.
c.) Kassören ska genomgå en digital utbildning i
VISMA på SMC Hallands bekostnad. Beräknad
kostnad är 500:-
Styrelsen efterlyser tydliga riktlinjer för hur
denna typ av frågor ska hanteras. Det
rekommenderades att riktlinjer fastställas
inför 2022 års budget och verksamhet.

2021-§125 Nästa möte
1. Fika till nästa möte

Uppdrag åt ordförande, Stig, att kalla till nästa
styrelsemöte vid lämplig tidpunkt. Styrelsens
rekommendation är att om möjligt genomföra
ett fysiskt möte.

2021-§126 Mötets avslutande Ordförande tackade alla mötesdeltagare för
visat intresse och förklarade därmed mötet
avslutat.

VID PROTOKOLLET JUSTERAT AV

         ....................................................................                       .................................................................

         Mötessekreterare fram till 2021-§118                                Mötessekreterare
Ingrid Föll                                                                                 Håkan du Rietz

  .................................................
   Mötetsordförande
   Kent Norberg

  ................................................                                        .....................................................
  Justerare 1                                                                          Justerare 2
  Christian Andersson                                                          Jimmy Sekelj


