
SMC SKÅNE – SVERIGES MOTORCYKLISTER 

Adress: c/o Malmberg, Hallandsgatan 6, 265 31 Åstorp 

Tel: 0705-558559 E-post: info@smcskane.org 

Org.nr: 842000-7174 Web: http://www.svmc.se/skane 

Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2021-06-13. 

Plats: Climat 80, Lund . 

Närvarande: Ingrid Norén, Mia Persson, Stefan Gangefors, Susanne Modig, Bo-

Göran Hansen, Jan Norén, Bengt Bengtsson, Peter Svensson, Bengt Olsson, samt 

Rolf Malmberg. 

 

Adjungerad: 

 

46 Mötets öppnande. 

 Ingrid öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

47 Godkännande av dagordning. 

Godkändes med tillägg av: Profilkläder, Vägspaning, Distriktshemsidan 

samt Utbildning för styrelsen. 

 

48 Val av justeringspersoner (2st). 

 Valdes Susanne och Bo-Göran. 

 

49 Föregående mötes protokoll. 

Godkändes. 

 

50 Rapporter: 

 Riks: 

 Ingrid rapporterade kort om Riks konstituerande möte samt hur Riks  
 lägger upp sina styrelsemöten med specifika teman. 

Vid Riks Ordismöten kommer Mia (vice ordförande Skåne) att delta då 
Riks samtidigt har Styrelsemöte, ex under konferenshelgen. 

 MCT: 

BKK 

Vi planerar för fullt inför utbildnings helgen den 19-20/6. 

Vi har fulla kurser hela året förutom den sista körningen den 22/8 då det 

finns ett fåtal platser kvar. Vi har precis tagit emot 7 st 

utexaminerade Instruktörer. Vilket är efterlängtat. 

Dock har vi fortfarande brist på instruktörer den 6/7. Det är 82 deltagare 

och 14 instruktörer+3 Aspiranter. Så som det ser ut nu planerar jag att 

genomföra utbildningen dock med sämre kvalité än vad deltagarna är 

vana vid. 

Vi har dock ingen Coronaansvarig den dagen. Kanske någon i styrelsen 

som vill prova på detta ? Det innebär bara att gå omkring och 

övervaka att alla sköter sig. 

Det är mycket svårt att få instruktörer, funktionärer samt 

Coronaansvarig till våra körningar något som vi får fundera på inför 
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nästa säsong. 

Den nya SMC portalen kommer att bli riktigt bra när den är färdig. Den 

har tyvärr försvårat arbetet för BKK pågrund av att rättigheter har 

försvunnit och GDPR har satt käppar i hjulet. 

Tyvärr mycket tidsödande. 

Grundkurser 

Vi körde KNIX och avrostning 1/5 i Kristianstad med SMC Blekinge. Vi 

hade bra med folk på bägge kurserna. Deltagarna tyckte faktiskt att vi 

skötte coronaanpassningen bra. 

2/5 körde vi tjej-KNIX på Lockarp med ca 45 delt och de var verkligen 

nöjda med arrangemanget i sin helhet. 

27-30/5 Genomfördes årets första Examination. Denna gången körde vi i 

Kristianstad med mig som Kursledare Det vi måste ta till oss i Skåne är 

det som jag påtalat innan, att aspiranterna måste vara med på KNIX o 

Avrostningar eftersom dessa moment ingår i examinationen Tyvärr blev 

2 st kuggade, bägge skåningar. De andra 7 skåningarna klarade sig och 

blev instruktörer, trots att inte heller de visste hur broms eller 

manövergård fungerar. 

Sönd 13/6 kör vi vår första KNIX i Klippan. Där är det fullbokat och lite 

till tyvärr, då det nya systemet lyckats överboka. IT-ansvarig på Riks har 

ändrat på detta inför framtiden. 

Grus 

Första gruskursen (30/5 i Sösdala) var fullbokad och väldigt uppskattad. 

Vi fick bra feedback från deltagarna efteråt, via en kursutvärdering. 

Tyvärr hade vi 2 omkullkörningar där skador uppstod på 

motorcykel/kläder, dessa är inrapporterade till Riks. 

3/7 har vi instruktörsfortbildning i Norra Åsum, där även funktionärer 

kommer vara välkomna som är intresserade av att engagera sig i 

grusverksamheten. Ett meddelande om detta kommer gå ut snart. 

4/7 har vi bokat TjejGrus i Norra Åsum, men på grund av begränsat 

intresse kommer denna kurs att öppnas upp för alla. I skrivande stund 

har vi endast 4 betalande deltagare för denna kurs, och anmälningstiden 

är halvvägs.  

 SMC Sport: 

 Vi kör licenskurs 19 juni. 9 anmälda. Alla arrangemang runt om klara. 

 IUG: 

 Ingen skriftlig rapport. 

 TOG: 

 Ingen rapport. 

 Ekonomi: 

 Se bilaga. 

 MIT: 



SMC SKÅNE – SVERIGES MOTORCYKLISTER 

Adress: c/o Malmberg, Hallandsgatan 6, 265 31 Åstorp 

Tel: 0705-558559 E-post: info@smcskane.org 

Org.nr: 842000-7174 Web: http://www.svmc.se/skane 

 Ingen skriftlig rapport. 

 Vägspananre: 

 Ingen rapport. 

 
 Distriktsinfo och MC-Folket: 

Spalt till MC Folket #6 har skickats in med kopia till styrelsen. Nästa 

deadline är 1 augusti, återkoppla till informatören om ni vill ha in något i 

spalten. 

SMC Riks har lanserat nya hemsidan. Umbraco, som det nya bakplanet 

heter, är efter en första titt mycket enklare att arbeta med. Vi bör nog ta 

en ordentlig genomgång över våra sidor och rensa resp. uppdatera det 

material som ligger uppe. Kontakt ska tas med MCTerna för genomgång 

av School sektionen. Resterande kan informatör resp webmaster ta hand 

om. 

Jag försöker lägga upp lite saker på FB regelbundet, men vi behöver 

redaktörer som är ute på aktiviteter så att vi kan lägga upp inlägg om 

roliga saker som händer och inte bara nyheter, framtida event. Jag ska 

också försöka få igång det där samarbetet med SMC klubbarna som jag 

nämnt tidigare. Dvs att vi hjälper dem sprida deras information genom 

vår sida. Jag har också börjat följa alla andra distrikt för att få en bild av 

vad de sprider för info och hur ofta så att jag har något att jämföra med. 

 Trafikpolitik: 

Se pkt 53 nedan. 

 Valberedningen: 

 Ingen rapport. 

51. Beslut om ansvariga för: 

 Personal: 

Beslöts att ändra namn till Personalsamordnare. Utsågs ordf och vice 

ordf till denna post. Beslöts att se över funktionsbeskrivningen för denna 

post. 

Internutbildning: 
Stefan utsågs till samordnare. 

52. Öppna frågor: 

 Genomgicks. Ordf uppdaterar. 

53. Trafikpolitik: 

Jag kommer att ta fram ett förslag till att öppna upp för fler kontaktytor 

och informations överförings möjligheter mot våra politiker. Vi har idag 

en utmärkt utbildnings verksamhet som vi skall använda för att påvisa 

behovet och nyttan med SMC både lokalt, regionalt samt på riksplan. 

Våra medlemmar är ett snitt av befolkningen och nästan alla medlemmar 

är röstberättigade. Jag kommer att utarbeta en plan med en inriktning 

mot att göra SMC känd hos våra politiker från lokalplanet till riksnivå. 
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Av denna anledning kommer jag att bjuda in mig vid kommande 

aktiviteter för att ”rosta” av mig 10-års frånvaro från styrelsen 

 

 

 

54. Övriga frågor: 

 1. Profilkläder: 
Beslöts att inhandla profilkläder till de styrelseledamöter som inte har de 
nya kläderna. En jacka och två tröjor per person. 

2. Vägspaning: 
Diskuterades. 

3. Distriktshemsidan: 
Diskuterades städning av denna sida. 

4. Utbildning för styrelsen: 
Vi funderar till nästa möte. 

55. Mötets avslutande. 

 Ingrid tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

 ____________________               ____________________ 

 Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg 

 Ordförande                                                Sekreterare 

 

 

 

 ____________________               ____________________ 

 Susanne Modig                                        Bo-Göran Hansen 

 Justerare                                                   Justerare 

 


