
Protokoll SMC SKÅNE Styrelsemöte 2022-09-11.
Plats: Hanksville Farm.

Närvarande:

Beslutande: Ingrid Norén (Inki), Mia Persson, Stefan Gangefors (Gange), Ann-
Sophie Hansson, Rolf Malmberg samt Jonas Wramborg.

Suppleanter: Angelina Nilsson, Mikael Sjunnesson och Janeth Olsson.
Valberedningen: Bengt Olsson (Rost) och Maria Hammer.

Adjungerade: Pelle Randau ( §§ 40 – 49) samt Roger Berzell (SMC Riks).

40 Mötets öppnande.

Ingrid öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

41 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.
Därefter anmäldes övriga ärenden:
Konferenshelg 18 – 20 nov
Valberedningen
Mötesdagar

42 Val av justeringspersoner (2st).

Valdes Ann-Sophie Hansson och Mikael Sjunnesson.

43 Föregående protokoll.

Lades till handlingarna.

44 AU-beslut.

Inga.

45 Rapporter.

Riks:
Inki gav information om vad man pratat om i Riksstyrelsen.
 Det var en dialog kring Målstyrning och hur man mäter framgång. 
 Kansliet arbetar en del med marknadskampanjer och det framfördes 

önskemål att dela denna information i förväg till distrikten, så att 
distrikten skulle kunna stödja och marknadsföra vid behov.

 Frågan om SMC 60 år i 2023 lyftes, men mina egna tankar hamnade i
hur SMC Skåne skulle kunna uppmärksamma denna händelse. 

 Likviditeten liknar 2021
 Riks kommer att ha kurssläpp för BKK redan i oktober
 Det var en längre punkt kring SMC medlemmars låga deltagande i de 

aktiviteter som Riks anordnar, t ex Mälaren Runt, SMC Weekend, 
Riksträffen, Hoj-X mfl. 
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Det är också lågt deltagande från distrikten på Riks Årsmöte vilket 
går emot att det i stadgarna står att Årsmötet ska ha minst två 
representanter från varje distrikt.

 Roger Berzell (nationell samordnare) och Dominique Faymonville 
(politisk sekreterare) presenterade sig och pratade kring deras 
uppdrag.

 Riks Styrelse har strategimöte 14-16 oktober och budgetmöte 18
 november (dagen innan Konferenshelgen).

MCT:

Ansvarig Grundkurser:
Då är säsongens sista körning på g, den sker 18/9
Det stora problemet vi haft under säsongen är instruktörer och flaggisar.
Flaggisar söker vi efter hela tiden.
Vi har gott om aspiranter som kommer på kurserna.

Ansvarig IUG (Internutbildningsgruppen):
Klart är att vi kommer testa en ny HLR utbildare då vår tidigare har 
flyttat från regionen. Datum för RoR3 utb. är spikade (4-5 feb.). Även en 
repetitionskurs för befintliga instr. har diskuterats.

Ansvarig Touringgruppen (TOG):
Vi körde Skånetouren med 47st. deltagare. Det blev 18 mil det var
uppskattat

Ekonomi:
Se bilaga till originalprotokollet. (Bilaga 1).

Ansvarig Informatör:
Manusstopp för MC Folket #8 12 sep.
Många medlemmar efterlyser bilder från våra utbildningar. Det kanske 
kan vara värt att söka upp fotografer inom organisationen/medlemmar 
som kan tänka sig hjälpa till där?
Vi behöver även fler redaktörer som kan hjälpa till att fylla vårt sociala 
flöde med inlägg om aktiviteter. Så om ni brukar vara ute bland våra 
medlemmar eller andra mc aktiviteter så får ni väldigt gärna höra av er
så att ni kan få möjlighet att lägga upp inlägg om detta.

Ansvarig Trafikpolitik:
Sedan fg styrelsemöte har totalt 127 anmälningar om väg skador eller 
trasiga skyddsräcke gjort till Trafikverket.
Ingen återkoppling har skett från Trafikverket!

Ansvarig Arbetsgrupp jämställdhet:
Antalet medlemmar i Tjejer SMC Skåne, fb sida är nu 300.
Vi genomförde en mkt uppskattad körning på cirka 9 mil den 28/8 med 
ett 30-tal deltagare från Skånes alla hörn. Lördagen den 17/9 kommer 
Mekarkurs nr 2 att hållas.Denna gång av en av våra instruktörer Camilla 
Karlsson.På mindre än 8 timmar blev kursen fulltecknad och vi har en
ganska lång väntetid lista, så intresset är stort.
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Rabattansvarig:
Har besökt Gondolen i Sjöbo,ny restaurang som ger 10% på all mat och 
alkohol fri dryck. Mycket trevligt och god mat. Vänligt bemötande 
Sammanlagt 7 ställen som ej finns kvar,några som bytt ägare och ny 
ägare vill ej fortsätta ge rabatt. Har gett SMC klistermärken till :
Gondolen,Sjöbo, Ved by Maria, Helsingborg, Mc Nilsson, Helsingborg, 
Och fem café Fenix , Klippan,Röstånga,Perstorp,Åstorp och Örkelljunga 
Nya conditoriet.
Planerar att få kontakt med alla innan årets slut och även få nya ställen
registrerade.

Ansvarig Valberedningen:
Vi vill veta vilka som har tänkt att sluta i styrelsen så att vi vet vilka 
poster vi skall leta folk till i god tid.

Janeth Olsson:
Som suppleant i SMC Skåne pratar jag om fördelarna ett medlemskap 
innebär. Och så oerhört duktiga och väl omtalade instruktörer SMC har 
på våra kurser (Hoppas ni läst på fb ). Det jag upplevde i mina samtal 
resulterade i eftertänksamhet och ska gå med nästa år. Aldrig ett Nej.
Har även fått inblick som flaggvakt och deltagare på Ring Knutstorp i
SMC kurs BKK. Roligt och lärorikt. Detta kan jag nu oxå prata om.

46 Klubbmöten:

Inki gick igenom läget. Påtalade att alla bör gå in på spreadsheet och 
markera vilken/vilka klubbar vi kan besöka.

47 Uppföljning av styrelsens utdelade uppdrag:

Diskuterades våra mål och verksamheter. Se bilaga 2. Beslöts att ha 
workshop 5 nov.

48 Besök av Roger Berzell, ny nationell samordnare på SMC Riks:

Roger presenterade sig och bad styrelsen att göra detsamma. 
Diskuterades samarbetet mellan Riks och distrikten.

49 Övriga frågor.

Konferens helg 18 – 20 nov: Genomgicks vilka som kan delta.
Valberedningen vill ha besked senast 11 okt från de som inte ställer upp 
för en ny mandatperiod.
Mötesdagar: Diskuterades.

50 Beslut om ansvariga för Sport och School för 2023:

Styrelsen beslutade att för 2023 till ansvariga utse:
KNIX och Avrostning: Ola Barthel.
BKK: Rickard Rafstedt
Grus: Roos Dommisse
Sport: Rolf Malmberg.
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51 Mötets avslutande.

Ingrid tackade och avslutade mötet.

____________________               ____________________
Ingrid Norén                                             Rolf Malmberg
Ordförande                                                Sekreterare

____________________               ____________________
Ann-Sophie Hansson                             Mikael Sjunnesson
Justerare                                                   Justerare
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