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Styrelsemöte 
 
130310, SMK Hörby, Norregatan 1, Hörby. 
 
Närvarande: Mathias Nilsson, Mikael Davidsson, Britt-Mari Fagertun, Sune Wernersson,  
Pelle Randau, Peter Svensson, Pelle Eriksson, Bengt Olsson, Bengt Raunert, Kjell Börjesson, 
Maria Libäck, Therese Johansson 
 
Gäster: Per-Erik Lögdberg, Kerstin Wernersson, Håkan Norgren 
 
64. Mötets öppnande: Mikael förklarade mötet öppnat. 

 
65. Dagordningen godkändes.  

 
66. Justerare: Britt-Mari och Pelle R valdes till justerare  
 
67. Förgående protokoll: justerat och lagt till handlingarna. 

 
68. Rapporter, aktuella frågor och beslut för arbetsgrupperna:  

TSG: Håkan presenterades som ersättare för Pelle R på Avrostning och KNIX. 17 dagar 
tog det att få Avrostningen fullbokad. Styrelsen uppmanas att vara närvarande vid 
avrostningen på söndagen den 21/4 pga arrangemang som är i samband med 
avrostningen. Kan PMCK stå och grilla korv till de som inte deltar i Avrostningen. JA! 
Minst 2 st körskolor kommer att finnas på plats för de som vill ”prova på”. 
KNIX: 28/4, 18/5, 13/7, 27/7 Tjejdagen, 10/8, 8/9, 21/9. 
Grusinstruktörer: Uppkörning den 23/3. 
TOG: Skånetouren planeras för fullt. Startplats Däckias parkering, Perstorp.  
Se Skåne – problem med platser på Österlen, ett förslag är Autoseum. Samt södra 
Skåne, förslag Malmöhus eller Foteviken Trelleborg. 
Ekonomi: Det börjar röra på sig för kurserna. Det ser bra ut. 
SMC School AK Skåne: inget särskilt att rapportera från AK, det rullar på som vanligt. 
Allt är bokat och förberett inför årets kurser och det känns som om vi har saker under 
kontroll angående arrangemangen. 
När det gäller antal deltagare är det samma trend som senare år, det är väldigt segt att 
få deltagare att anmäla sig tidigt. 
Vi har helt enkelt väldigt många lediga kursplatser och behöver hjälp att kommunicera 
det. 
Visitkort med kursdatum för KNIXoch BKK kommer att distribueras inom en månad. 
MIT: KNIX uppmanas att kolla igenom vilken info som ska finnas på hemsidan och i 
anmälningsformulären 
Distriktsinfo: Öppna hus – efterfrågan om det fanns andra som ville stå på Öppna husen. 
Motorsport har provkörningar sista torsdagen i månaden. 
Kolla på forumet om de olika öppna husen och anmäl dig till de som Du kan stå på. 
De flesta handlarna kommer att ha öppet 4-5/5 
Tydinge sommaren 2013: Pelle E. vill ha reda på vilka som vill stå. Ungefär samma 
upplägg som 2012. 
Distriktsredaktör: Manusstopp för nästa tidning 18/3 -13, utgivning 15-17/4 -13. Nästa 
tidning kommer 11-13/3. 
 

69. AU-rapportering: Inget 
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70. Aktiviteter 2013:  
Rally: Planeringen fortsätter. AK, KNIX, Styrelsen ska ha vars en station. 16/6. 
”Familjedag”: Inget är bokat än, någon gång i maj 
Fotokväll: Har skickat förfrågan till Eslövs fotoklubb 
GPS kväll: Kolla datum 
Sommarrodel: Kvällsträff? 
Tält: Erbjudande från riks. Micke tar upp frågan med riks under ordförandekonferensen. 
 

71. Ordförandekonferensen: Micke informerade om vad som kommer tas upp samt vad 
Skåne kommer att svara. 
 

72. Öppna husen: se punkt 68 
 

73. Jubileumspins: Vi ska dela ut dessa till alla på Avrostningen, KNIX, Rallyt, Skånetouren, 
BKK. Vill man köpa en så ska vi ta 20:-. 
Beslut: Vi beställer 1500 st, ev 2000 beroende på priset. 
 

74. Övriga rapporter: Inget 
 

75. Övriga frågor:  
a: Öresundsbron: Kör genom kontantluckan och använd Öresundskortet så länge det 
finns pengar på det kopplade kortet ska det vara ok. Detta enligt Informationen hos 
Öresundsbro konsortiet.  
Kan vara så att men behöver uppdatera ditt avtal med Öresundsbron. 
b: Ersättningsdatum för 11/8: Preliminärt den 18/8. Spikas på nästa möte 
c: Rost informerade om att Valberedningen vill ha reda på om någon är på väg bort från 
styrelsen. 
d: Styrelsemedlem boende i annat distrikt: Svar från Riks: ”Den enda gången det är OK är 
om personen som bor i ett annat distrikt (Halland), tillhör en lokal klubb som tillhör det 
distrikt han/hon sitter med i styrelsen är beläget (Skåne). 
Du får be den som sitter med i styrelsen att gå med i en skåneklubb snabbt som attan, 
så är problemet löst.” 
 

76. Nästa möte: 28/4  -13, kl 10, SMK Hörbys klubblokal. 
 

77. Mötets avslutande: Mikael tackade alla närvarande. 
 
 

 
_______________________________ ________________________________ 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
________________________________ ________________________________ 
Justering   Justering 


	Styrelsemöte

