
 

Styrelsemöte 
 
140323, SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Therese Johansson, Harley Davidsson, Sune Wernersson, Maria 
Libäck, Pelle Randau, Bengt “Rost” Olsson, Peter Svensson, Rolf Malmberg, Britt-Mari 
Fagertun 
 
Gäster: Kerstin Wernersson, Thomas Libäck, 
 
62. Mötets öppnande: Harley förklarade mötet öppnat. 

 
63. Dagordningen godkändes.  

 
64. Justerare: Rolf Malmberg och Peter Svensson valdes till justerare  

 
65. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
66. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

 
TSG: Pelle redovisade priserna för kaffet vid avrostningen. Styrelsen är inbjuden till att 
delta vid kvällsmaten på lördagen vid avrostningen, kostnaden på 145:- får var och en 
stå för, anmälan till Pelle Randau senast 12/4. Måltidsdryck serveras, egen dryck får tas 
med. 
1 trafikskola har hoppat av ”Start2Ride” så nu eftersöks en ny trafikskola. 
Det kommer nog inte så många handlare tyvärr. Detta pga många har andra 
arrangemang. 
KNIX anmälan öppnar den 30/3 kl 8. 
KNIX internutbildning 3/5. 
Norra Åsum blir kanske inte av, Bolestad har hört av sig. 
Night Eagles kommer att ha en enkel avrostning på gamla sockerbruket, Karpalund. 
Gruskursen den 10/5 får flyttas pga internutbildning. 
Trafiksäkerhetsdag på F5 Ljungbyhed, SMC kommer att finnas på plats. 
 
TOG: Planeringen för Skånetouren -14 fortgår.  
Börjat att titta på ”Se Skåne”. 
 
Ekonomi: Avrostningen ser bra ut. 
BKK väntar vi på. 
Bokföringsåret är brutet, det hade varit bättre för vår del att ha bokföring efter 
kalenderår. 
Therese vill att vi bara ska ha ett konto för ALLA våra verksamheter, inte som idag ett för 
BKK, ett för SMC. Allt blir ändå ”fördelat” i bokföringen. 
Styrelsen beslutar att: Vi börjar använda SMC´s konto för ALLA transaktioner, därmed 
avslutas ”BKK´s” konto till den 1/1 -2015. 
Vi måste jaga kostnader på ALLA kurser, hitta billigare leverantörer m.m. 
 
SMC School AK Skåne: 30/8 ser ut som det blir körning datumet.  
9 aspiranter kommer att utbildas i år. 
Försäkring är ett nytt problem. Senaste informationen finns via en länk på 
www.svmc.se/school  
Styrgruppen vet inte idag hur man ska ställa sig till detta, man kommer att ta en ordentlig 
diskussion ang detta. 
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En person/tält kommer att bevaka risker och kvalitésäkra just deras tält. 
 
Internutbildningen 11/5. Körning mellan 9-16. Rolf förklarade lite förenklat vad som 
kommer att hända. 
 
SMC håller på att etablera kontakt med trafikskolorna att vi får komma och berätta på 
”Risk ettan”.  
 
BKK gänget håller på att utbilda sig för att kunna köra Steg 6. 
 
MIT: ang att svara på mail, Håll koll på vart mailet går när du skickar.  
Grupperna uppmanas att gå in och kolla så informationen är rätt på hemsidorna. 
 
Distriktsinfo: Britt-Mari informerade ang ett antal öppna hus.  
 
Distriktsredaktör: Manusstopp 22/4 -14 , Utgivning vecka 21 2014 
 

67. AU-rapportering: Inget. 
 

68. Närvaro på möten: Valberedningen tog upp att närvaron är dålig från vissa.  
Hur ställer sig styrelsen till detta?  
Styrelsen uppmanar valberedningen att ta kontakt med de som har ”hög” frånvaro och 
påminna. 
Vi ska skicka ut ”Rollen som förtroendevald” som Harley har skrivit ihop, detta ska 
skickas till alla i styrelsen 
 

69. Övriga rapporter:  
Hoj–X: Tyvärr fick vi inte någon ”blodad tand”, den gemensamma uppfattningen var att 
”detta gör jag inte igen”. 
Det har dock gett ideér om andra samkvämsaktiviteter. 
 
Ordis-konferens: Harley berättade vad man hade tagit upp på mötet.  
Mötet skedde på SMC-riks kansli. 
 

70. Övriga frågor:  
a: Tydinge – SMC Skåne kommer att vara på plats liknande 2013. Är du intresserad tag 
kontakt med Harley eller Pelle E 
b: Årsmötet 2014 – Mathias vill ha in förslag på platser. Skicka förslag via mail. 
 

71. Nästa möte: 18/5, kl 10.00, Plats: SMK Hörbys klubblokal, Norregatan, Hörby 
Maria har fikan. 
 

72. Mötets avslutande: Harley tackade de närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 
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