
   

 SMC-Halland Styrelsemöte 
                2021-11-25 

Plats: Digitalt via Discord 
Tid: 19.00 

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

       Kallade Suppleanter 
 
            För Kännedom 
Kjell-Ove Johansson (revisor) N 
Krister Svensson       (revisor  
Jörgen Svensson (valber samk) N 
Therese Eriksson (adj repr Hobbes) N 
 
Förklaringar 
NR  = närvarande med rösträtt 
N    =  närvarande 
AF  = anmält förhinder 
EAF= ej anmält förhinder 

                Ärenden Förslag till beslut eller annan åtgärd 
2021-§127 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 

och förklarade därmed mötet öppnat 
2021-§128 Val av mötesordförande Stig Berntsson valdes till 

mötesordförande 
2021-§129 Val av mötessekreterare Lovisa Petersson valdes till 

mötessekreterare 
2021-§130 Utse justerare, tillika rösträknare Kent Norberg och Håkan du Rietz 

valdes till justerare 
2021-§131 Närvarokontroll och fastställande av 

röstlängd 
11 antal närvarande 
7 antal röstberättigade 

2021-§132 Godkännande av kallelsen 
Kallelsen utgick 21-11-18 med 
komplettering 21-11-19 

Kallelsen Godkändes av mötet 
 

2021-
§132b 

Godkännande av dagordning Dagordningen Godkändes av mötet 

2021-§133 Anmälan om eventuella övriga frågor a) Kläder 
b) Inköp av windowsprogram 
c) Höja ersättning till anslutna 

klubbar för körningar från 
2000kr till 3000kr 

d) Den gamla datorn 
 

2021-§134 Föregående protokoll Protokollet föredrogs och lades 
därefter till handlingarna med 



   

rättelse av punkt 2021-§124b där det 
ska stå logi istället för logistik. 

2021-§135              Pågående ärenden 
a.) Överföring av medel till 
fasträntekonto 2020-§85 
b.) HLR-kurs 2021-§85 
c.) Inventering av lokalen och 
upprättande av lista 2021-§105 
 
 
 
d.) Inköp av skrivare och dator 2021-
§119 

 
a.) Tina AVSLUTAT 
 
b.) Jimmy AVSLUTAT 
c.) Jimmy, Håkan 
De har mandat att införskaffa allt 
som krävs för att iordningsställa 
lokalen, t.ex. nytt bord och vask m.m. 
 
Ingrid, Håkan AVSLUTAT 

2021-§136                     Rapporter 
a.) Ekonomi 
     1.)    Ekonomisk rapport 
b.) MCT 
c.) Knix 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.) vägspanare 
e.) T-gruppen 
f.) Web 
 
 
 
g.) grusgrupp 
h.) Tjejgrupp                                             

 
a.) Håkan avgav rapport. 
 
b.) Patric – ingen rapport 
c.) Jimmy – planerar att ha en 
offentlig kickoff-
informationskonferens den 29 januari 
2022 där föreningen bjuder på 
fika/kaffe under dagen samt mat och 
1 st alkoholfri dryck på kvällen. De 
som har mer långt att åka som är 
aktiva och engagerade kontaktar 
Jimmy för att få logi ordnat. 
d.) Patric – ingen rapport 
e.) Jimmy – ligger bra I fas. 
f.) Lovisa – efterfrågar fler till 
webbgruppen för avlastning. Lovisa 
får mandat att engagera lämpliga 
personer i denna grupp. 
g.) Patric – ingen rapport 
h.) Åsa – ingen rapport 

2021-§137 Riktlinjer Gratifikation Avhandlas under §138 
2021-§138 Upprättande av tydliga riktlinjer vid 

olika arrangemang och verksamheter 
Tillsätter en arbetsgrupp. Håkan du 
Rietz är sammankallande och kallar in 
lämpliga deltagare. Ett förslag ska 
presenteras till nästa styrelsemöte. 
 



   

201-§139 Årsmötet 
Plats 
 
 
Tid  
Handlingar 

 
Kungsbacka kommun, Christian kollar 
plats/lokal och återkommer till Stig 
innan 6/12 
12 mars kl. 14:00 – Flyttas en vecka 
fram (19 mars) om det krockar med 
RIKS Styrelsekonferens. Stig 
kontrollerar detta och meddelar 
styrelsen. 
Verksamhetsplan & budget, 
verksamhetsberättelse, 
revisorberättelse, ekonomisk 
redovisning 

2021-§140 Skrivelser Inga skrivelser inkommit 
2021-§141 SMC-Hallands spalt i MC-Folket #1-22 Inget inlämnat, #2-22 

manusstopp 6/12 utgv V-3 
Stig uppmanar styrelsen att inkomma 
med text till detta. 
Stig nämner att vi eftersöker fler 
aktiva i styrelsen/föreningen. 
Lovisa/Jimmy skickar in info om 
kickoffen i januari. 

2021-§142 Övriga frågor a) Kläder – Jimmy kontaktar 
Patric som i sin tur lägger 
beställning 

b) Inköp av windowsprogram – 
Ingrid får i uppdrag att köpa in 
de program som krävs, t.ex. 
office-paketet med word. 

c) Höja ersättning till anslutna 
klubbar för körningar från 
2000kr till 3000kr –  Beslut 
taget att grundavgiften höjs till 
3000kr för verksamhetsåret 
2022. 

d) Den gamla datorn – Ingrid får 
göra vad hon vill med den (t.ex. 
skrota), den avskrivs från 
föreningens inventarielista. 

 



   

2021-§143 Nästa möte 
1. Fika till nästa möte 

Onsdagen den 12 januari 2022 
Håkan ansvarar för fika vid fysiskt 
möte. 
18:30 
Fysiskt möte i första hand 
Plats: i lokalen i Halmstad, 
Blåsbackegatan 5 i Halmstad (trappa 
ner i källaren på baksidan, mot 
hederstiernas gata). 

2021-§144 Mötets avslutande Ordförande tackade alla 
mötesdeltagare visat intresse och 
förklarade därmed mötet avslutat 

 

VID PROTOKOLLET JUSTERAT AV 

 

…………………………………………… 

Mötessekreterare 
Lovisa Petersson 

 

…………………………………………… 

Mötesordförande 
Stig Berntsson 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

Justerare 1    Justerare 2 
Håkan du Rietz   Kent Norberg 


