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Protokoll styrelsemöte SMC Skåne 
Datum: 2020-08-30 
Tid:  10.00-12.00  
Plats: Hörby MK 
 
 
Närvarande: Bengt Olsson, Peter Svensson, Therese Johansson, Magnus Jönsson 
Ingrid Norén, Jan-Erik Jeppsson 
 
Dagordning 

65. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 
 

66. Godkännande av dagordning 
 

67. Val av två justerare 
Magnus Jönsson, Peter Svensson 
 

68. Föregående protokoll 
Inget att erinra och lägges till handlingarna 
 

69. Rapporter 
 
MCT 
 
TOG 
Inget att rapportera 
 
SMC Sport 
Vi har genomfört en dubbeldag tillsammans med BKK. Tyvärr blev 
det inte så många deltagare som vi hoppats på. Körningen 
genomfördes på sedvanligt bra sätt och rönte många goda 
omdömen från deltagarna.  

Vi har försökt dra ner så mycket som möjligt på kostnaderna 
genom att bland annat inte genomföra teambuilding och 
utbildning. Det gör att vi i nuläget har ett plus på 9 550: -. Det 
tillkommer en mindre kostnad för milersättning som inte är 
utbetald ännu. Jag vill redan nu flagga för att om vi skall hålla vår 
långsiktiga strategi är det dags för en licenskurs nästa år. Denna 
bör ske ganska tidigt på våren. Därutöver menar jag att vi bör 
genomföra en dubbeldag senare under säsongen. 
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Ekonomi 
SMC Skåne - 143,000 back, mycket pga avrostningen där vi fick 
betala banhyra till Ring Knutstorp.  

Kassören går igenom ekonomin. 
 
MIT  
Inget att rapportera  
 
Vägspanare 
Inget att rapportera 
 
Distriksinfo & MC-Folket 

Av olika anledningar blev det missat att skicka text till ”spalten” i 
nästa nummer av MC Folket.  

Ett förslag till lösning är att ta fram en spalt som vi publicerar 
digitalt både på vår hemsida och på Facebook. På så sätt får våra 
medlemmar en spalt även om den inte hamnade i tryck. 

Tidningen har utgivningsvecka v37. Informatören tar fram en spalt 
under nästa vecka som vi publicerar fredagen den 4e september. 

 
IUG 
Gruppen har haft planeringsmöte angående höstens verksamhet. 
Vi kommer att köra 1 full HLR-dag (fyra 3-timmarspass - Totalt 24 
platser) i början av november. Vi kommer även att kontakta Staffan 
(Riks/School) för att se om han kan samordna en RoR-utbildning 
för de södra distrikten (förhoppningen är att vi denna gång slipper 
att organisera den själv och istället ha möjligheten att skicka de 
funktionärer som ska gå utbildningen) Vi kommer även att köra en 
kvällstur på landsväg för våra funktionärer i början av september. 
Vi har testat konceptet tidigare med gott resultat. 

 
Trafikpolitik  
Det enda jag (Per-Erik) har inför mötet är att Christian Paral har 
skickat info ang förslag om TSV förslag ang ”trafikåtgärder” samt 
tillhörande förslag till ”svarsunderlag” från Maria N. Detta har 
även Magnus fått sig till sänt (med mig för kopia) 

Valberedningen 
Valberedningen vill ha info. om era framtida tankar. Kontakta 
Bengt Olsson (Valberedningen) om du har funderingar/tankar på 
framtida engagemang i SMC Skåne. 
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70. AU-rapportering 
Skänkt 5000: - till Suicide Zero. 
Skickat 3 instruktörer till grusutbildning. 
 

71. BKK verksamhetsansvarig (Inki/Mia)  
Intervjuer har genomförts med 3 st kandidater till posten som 
verksamhetsansvarig.  
Beslutspunkt: Rikard Rafstedt Verksamhetsansvarig. Förslag Roos 
Dommisse Ansvarig Grus 2021 
 

72. SMC Skåne - syfte och uppdrag  
Bordlägges 
 

73. SMC Skåne - aktiviteter 2020 (redovisning av ansvariga) 
Bordlägges 
 
a. Mål 1 - Främja gemenskap inom MC-kulturen  

i. Aktivitet 4 - Ökad medlemskommunikation, till exempel FB, 
Instagram etc (Gange/Magnus) 

b. Mål 2 - Jämställdhet i MC-kollektivet 
i. Aktivitet 1 - Verka för fler aktiviteter för tjejer i MC-kollektivet 

(Mia) 
c. Mål 3 - Ökad kunskap om säker MC-körning 

i. Aktivitet 1 - Bistå befintlig kursverksamhet (Plutten/Janne) 
ii. Aktivitet 3 - Utbildning i samverkan med olika klubbars och FB-

gruppers körningar (Bengt O/Stig) 
d. Mål 4 - Bistå SMC-organisationen i trafikpolitiska frågor  

i. Aktivitet 1 - Utarbeta trafikpolitisk strategi för Skåne med Riks 
(Magnus) 
 

74. Kommunikation inom SMC (Gange/Nathalie/Janne) 
Bordlägges 
 

75. Övrigt 
SMC Skåne - tidsplan för övriga mål under 2021–2024 (diskussionspunkt) 
Bordlägges 
 
Bjuda in verksamhetsansvariga School till septembermötet. 
Styrelsen bjuder in en representant från MCT-gruppen till nästa möte 
 
Halvdagskonferens 
SMC Skåne bjuder in till en halvdag (em) 18/10 för att informera 
instruktörer och övriga funktioner inom SMC Skåne om verksamheten. 
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Plats för klubbmötet mtp Covid-19. 
Förslag till lokal är Ekerödsrasten. Bengt Olsson kontaktar 
Ekerödsrasten och Ingrid tar kontakt gällande inbjudan till klubbarna 
 
SMC Skånes organisation 
Bordlägges 
 
Konferenshelgen 2020 
Inställt, endast ordförandemöte 
 

76. Mötet avslutas 
 
 

_____________________ _____________________ 
Ingrid Salmon Norén Jan-Erik Jeppsson 
Ordförande Sekreterare 

 

_____________________ _____________________  
Magnus Jönsson Peter Svensson 
Justerare Justerare 

 


