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Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2022-05-17. 
Plats: Teams. 

Närvarande: 

Beslutande: Ingrid Norén (Inki), Mia Persson, Stefan Gangefors (Gange), Ann- 
Sophie Hansson, Bo-Göran Hansen (B-G) och Rolf Malmberg. 

Suppleanter: Jonas Wramborg, Nadja Dolgova, Patrik Bellborn, Angelina Nilsson, 
Mikael Sjunesson och Janeth Olsson. 

Valberedningen: Bengt Olsson (Rost) och Maria Hammer. 

Adjungerad: Rickard Rafstedt. 
 
16 Mötets öppnande. 

 Ingrid öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
17 Godkännande av dagordning. 

 Godkändes. 
 
18 Val av justeringspersoner (2st). 

 Valdes Angelina Nilsson och Mia Persson. 

19 Föregående protokoll. 

 Lades till handlingarna. 

20 AU-beslut. 

 Inga. 

21 Rapporter. 

 Riks: 

 Rapport från Ordismötet 13 maj i Båstad 
Vi pratade om ev Post-Covid påverkan där de flesta distrikt inte tydligt märkt av en 
skillnad i bl a kursverksamheterna. Vidare punkter som berördes var 

• Give-aways till både medlemmar, nya medlemmar och SMC resurser / 
instruktörer. 

o Buffar (kansliet tar in batch offert) 
o Kepsar (kansliet tar in batch offert) 

• Medlemsvärvning 
o Johan berättade om vad Riks arbetat med under året - vykortsutskick 

till nya hojköpare, stort fokus på sociala medier (FB/Instagram) för 
direktvärvning, SMC app, MC-folket, förmåner mm 

o Jag lyfte samarbetet med BikeBabes i Skåne samt hur vi personligen 
åker till SMC anslutna klubbar och berättar om SMC och då "ragga" 
nya medlemmar 

• Organisationsförändring på kansliet 
o Två nya funktioner inrättas efter Maria - Nationell Samordnare (Roger) 

och Public Affairs manager (Dominique) 
o När organisationen har landat ligger det i plan att anställa en Social 

Medie (SOME) kommunikatör med fokus på rörlig media 
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o Jag ämnar att bjuda in Roger till ett av Skånes styrelsemöte för vår 
egna kompetensutveckling 

• Vision Electric och Trafikutskottets politikernas positiva förändring till SMC 
kommunikation 

o Politiker förstår att bilden av El-fordon handlar om bl a lokala 
laddstolpar, utrymme i stan, trafikregler (bussfiler) körtortsregler mm 

• Kommande SMC aktiviteter, t ex Konferenshelgen 19-20 november 
o Riksstyrelsen ska diskutera hur och vad. 

MCT: 

Ansvarig Grus: 
Vi har internutbildning / grusavrostning lördag 14/5 och vår första kurs 
15/5. Söndag 15/5 kommer även filmteamet vara på plats för att göra sin 
film om SMCs gruskurser. 

Ansvarig Grundkurser: 
Den 17/7 är det en försenad morsdags knix nere på Lockarps 
gokartbana. 

 Ansvarig BKK (Bra KörKunskap): 
BKK har hunnit med 3st utbildningsdagar på Knutstorp. Den första var 
en kombinerad prova på dag samt Interndag. Prova på dagen var väldigt 
omtyckt och vi uppskattar att ca. 70-80% av deltagarna hade inte gått en 
BKK eller liknande kurs innan. Vi ska gå igenom utvärderingarna och se 
om vi kan utveckla detta framöver. De övriga 2 dagarna var fulla och 
löpte på bra . Vi provade ett nytt teorikoncept med trafikkoppling som 
föll väl ut . Detta kommer vi att finputsa och fortsätta med på övriga 
kurser. 

Ansvarig Sport: 
Martin Svensson, andre man i Sport, har gått kursen för licensutbildare 
så nu är vi två som kan genomföra steg 5. Vi har kört steg 5 som gett 9 
nya rr-licenser. 

 Ansvarig IUG (Internutbildningsgruppen): 
IUG har genomfört HLR utbildningar för våra instruktörer och 
aspiranter. Ca hälften av våra aktiva instruktörer är nu utbildade. 
Ytterligare kurstillfällen kommer att erbjudas under hösten/vintern. 
Även en halvdag med praktiska övningar på Ring Knutstorp har 
genomförts under våren. Ytterligare en dag med praktiska övningar blir 
av i slutet på maj. Denna dag genomförs som en tyst dag då Ring 
Knutstorp har fått striktare regler att förhålla sig efter och vi vill se hur vi 
kan dra nytta av dessa dagar då banans normala verksamhet inte går att 
genomföra inom dessa lägre ljudnivåer. 
Roos Dommisse har valt att avsluta sin medverkan i IUG då hon behöver 
viga sin begränsade tid till grusverksamheten. 

 Ansvarig TOG (Touringgruppen): 
 Inget att rapportera. 

 Ekonomi: 
 Se bilaga till originalprotokollet. 

 Ansvarig MIT (Media och IT): 
Friktionsmätningarna i Spillepengsrondellen har fått stor 
uppmärksamhet på Internet där även SVT gjort ett inslag. Vi arbetar 
vidare med denna och liknande trafikpolitiska frågor där information via 
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sociala media är den primära plattformen för spridning bland 
medlemmar och andra motorcyklister. 
Elvägsprojektet i Lund har förlängts i två år. SMC hoppas på att de kan 
lösa friktionsproblematiken på skenorna. Annars så riskerar tvåhjulingar 
att bli fråntagna vägyta med tillräcklig friktion. 

 Ansvarig Distriktsinfo och MC-Folket: 
Inget att rapportera. 

 Ansvarig Trafikpolitik: 
Vi jobbar på att få till ett möte med Malmö stad ang Spillepengs-
rondellen. Vi har fått in rapportering i SVT om Spillepengs-
rondellen.samt att Malmöstad har underkänt våran friktionsmätning för 
att testet inte gjordes i 70 km/h. Fortsättning följer av ärendet!  

 Ansvarig Arbetsgrupp jämställdhet: 
 Inget att rapportera. 

 Personalsamordnare: 
 Inget att rapportera. 

 Ansvarig Mål 2 (Mia): 
 Inget att rapportera. 

 Ansvarig Mål 3 (Inki och Rost): 
 Ingen rapport. 

 Ansvarig Mål 4 (B-G): 
 Inget att rapportera. 

 Ansvarig Valberedningen: 
 Inget att rapportera. 

22 Klubbesök. 

 Rapport - klubbesök Bra Nock i Ystad 1 maj 2022 
Bra Nock hade arrangerat en körning endast för att SMC Skåne kunde 
delta och berätta om verksamheten. 
SMC Skånes Styrelse deltog med Inki, Rost och B-G. 
Tre intervjuer via mobiltelefon genomfördes (publicerat på FB) samt en 
kortare artikel på Skånes web-sida. 
Lyckat besök som resulterade i nya medlemmar. 

Rapporterades om vilka klubbar som kontaktats. 

23 Profilkläder. 

Beslöts att nya i styrelsen får tre plagg. Beslöts att alla skall ha 
matchande jackor vilket innebär att gamla i styrelsen får en jacka. 
Beställning sker till Mia som skickar in central beställning. 

24 Klubbmöten. 

Behandlades under punkt 22. 

25 Marknadsmaterial. 

 Genomgicks behovet av diverse marknadsföringsmaterial. 

26 Medlemsfokus; vad skall vi göra? 

Alla funderar till nästa möte på vad vi kan göra. 

27 Övriga frågor. 

Vad är MCT´s arbetsuppgifter. Behandlades. 
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Samarbete med körskolor? Behandlades. 

28 Mötets avslutande. 

 Ingrid tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
 ____________________               ____________________ 
 Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg 
 Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
 
 ____________________               ____________________ 
 Angelina Nilsson                                     Mia Persson 
 Justerare                                                   Justerare 


