
Styrelsemöte 11 sept kl 13.00 - 16.00
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Rapporter



Rapporter

● TOG (Rost)

● Jämställdhet (Mia/Ann-Sophie)

● Valberedning

● Rabattansvarig (Janeth)

● Trafikpolitik (B-G)

● IUG (Angelina)

● Informator (Gange)

● MCT 

● Ekonomi (Therese)

● Riks (Inki)

● Vägspanare (B-G)

● Personalsamordnare (Mia)

● Marknadsföring/Kommunikation (Inki)

● Medlemsvärvning (B-G)

● STR kontakt (Nadja)

● Klubbansvarig (Patrik)

Inkomna Ej inkomna



Klubbmöten



Klubbar att besöka
Inki

• Lund Touring Team
• MCK Gladiatorerna
• Skånes Motorcyklister
• Tollarps MCK

B-G

• Hellnight MC
• Hörby Softgliders
• MCK Gladiatorerna
• Roadriders MCC

Ann-Sophie

• Malmoe Chapter Sweden
• Skånes Motorcyklister
• South Coast Riders MCC
• Sydskanes MC

Rost

• High Riders Ystad
• Tollarps MCK

Janeth

Jonas

Mikael

Angelina

Patrik

Nadja

Mia 

Rolf

11 av 43 SMC anslutna klubbar i Skåne



Uppföljning av styrelsens utdelade 
uppdrag



Distriktens viktigaste uppgifter

• Representera SMC i distrikten så att SMC finns i hela landet

• Vara informationskanal mellan SMC centralt och distriktets medlemmar

• Informera externt, t ex media, politiker och andra beslutsfattare

• Värva SMC-medlemmar i olika sammanhang

• Arrangera fortbildning för motorcyklister

• Utbilda nya styrelsemedlemmar för sina uppdrag

• Hjälpa, stödja och ge råd till både gamla och nya klubbar som bildas

• Samordna klubbarnas aktiviteter

• Ansvara för att distriktets medel används på bästa sätt



Styrelseledamöters ansvar och omfattning
● Styrelseledamöter och suppleanter kallas till 

styrelsemöten och vid ersättande av ordinarie ledamot 
har suppleanter samma ansvar för distriktets verksamhet 
som övriga befattningshavare

● SMC Skånes Styrelse representerar 
distriktsorganisationen, som styrande och kontrollerande 
organ då årsmötet inte är samlat. 

● Styrelsen ansvarar för att SMC Skånes stadgar och 
värderingar omsätts i strategier och löpande planer. 

Detta innebär bl.a. att:  
● Gällande policy, riktlinjer och beslutade regler är kända 

för funktionärer och aktiva medlemmar och att de följs. 
● Beslut fattade av årsmötet verkställs. 
● Distriktets verksamhet styrs genom beslutade program 

och åtgärder -”Planera, genomföra, fördela och följa upp”
● Distriktets ekonomiska medel och tillgångar hanteras 

”enligt lagar och förordningar” på ett ansvarsfullt sätt. 
● Revisorerna tillsänds räkenskaper och annat underlag 

som krävs för korrekt revision. 

● Underlag tas fram för ärenden som skall behandlas på 
och beslutas av årsmötet.

● De förpliktelser som följer med medlemskapet i 
Riksorganisationen för SMC följs.

● Ingångna avtal – tillstånd, förpliktelser överenskomna 
med myndigheterna, försäkringar etc. – skall finnas 
tillgängliga och följas upp ”kontinuerligt” med ett 
uppföljningssystem.

● Ordföranden (distriktets officiella representant) leder 
styrelsearbetet och skall se till att ovan angivna punkter 
efterlevs och verkställs.  

● Styrelsen har till sitt förfogande ett arbetsutskott (AU) som 
hanterar enklare frågor och kan ta ekonomiska beslut av 
mindre omfattning. 

Arbetssätt 
● SMC Skånes arbete sker genom Styrelsen, som normalt 

sammanträder en gång varannan månad. 
● Dagordning med såväl stående som situationsrelaterade 

punkter utsändes av Sekreteraren ”i god tid” dock senast 
två veckor före styrelsemötet.



SMC Skåne



Organisation 2022

SMC Skåne Styrelse

Distriktsinformatör
Stefan Gangefors

Webmaster
Stefan Gangefors

Personalsamordnare
Mia Persson

School Skåne MCTTouring gruppen
Bengt Olsson

SMC Sport
Rolf Malmberg

KNIX
Pelle Randau

BKK
Rickard Rafstedt

Revisor

Valberedning

Internutbildning
N.N.

Grus
Roos Dommisse

Avrostning
Pelle Randau



Styrelse

Ingrid Norén                      Mia Persson                     Rolf Malmberg

Ordförande     Vice Ordförande                Sekreterare
Marknadsföring     Jämställdhet     Uppdatering av styrdokument
Kommunikation         Likabehandling
Måluppföljning         Personalsamordnare
Kontakt f Hörby     Rekryt (ej valda i årsmöte)     

    Material m Jonas
    Planera/koordinera temakvällar



Styrelse

Stefan Gangefors   Bo-Göran Hansen   Ann-Sophie Hansson 

Webmaster   Trafikpolitik  Vice sekreterare
Informatör   Vägspanare  Jämställdhet med Mia

  Medlemsvärvning  



Suppleanter

Janeth Olsson                 Mikael Sjunnesson         Jonas Wramborg

Rabattansvarig   Materialförvaltare



Suppleanter

Angelina Nilsson     Patrik Bellborn  Nadja Dolgova

Repr i IUG     Klubbar  STR ansvarig



Övriga funktioner

     

    Bengt Ohlsson     Janeth Olsson                              
   Valberedning/TOG   Valberedning                         

                  Per-Göran Eriksson    Peter Svensson
                  Revisor        Revisor

  Maria Hammer              
  Valberedning       

    



Mentor

● Inki 
○ Patrik Bellborn
○ Mikael Sjunnesson

● Rolf
○ Janeth Olsson

● Mia
○ Jonas Wramborg
○ (Ann-Sophie Hansson)

● Rost
○ Maria Hammer

● B-G
○ Nadja Dolgova

● Gange
○ Angelina Nilsson



Mål 2020 - 2024
(var vill vi vara?)



Mål 1 - Främja gemenskap inom MC-kulturen
● Aktivitet 1 - Samarbeta med SMC-klubbar, FB-grupper och liknande som redan har planerade körningar

○ Samarbeta med klubbar, FB-grupper och liknande som redan har planerade körningar. För jag tror inte vi har tid att lägga på detta 
om vi inte lägger ut det på entreprenad. Men det kan också betyda att det finns folk inom organisationen som kan tänka sig lägga 
den tiden och driva det vidare. Men samarbete med andra är nog att föredra

○ Pelle har kontakt med BMW som SMC repr

● Aktivitet 2 - Utöka antal touringkörningar/säsong

● Aktivitet 3 - Öka närvaro vid andras aktiviteter => NN 
○ Kanske försöka vara närvarande på klubbars evenemang (om de önskar)
○ Man kan anordna olika kurser ex.  DHLR,  Styrelse teknik, GPS kurs
○ Anordna fikakvällar och snacka om ex. trafik mm.
○ Ha uppsökande verksamhet ut bland klubbar och när de har någon tillställning
○ Delta hos andra klubbar ännu mer . SMC göra oss mer synliga där
○ SMC väst “fråga mig”

● Aktivitet 4 - Ökad medlemskommunikation (t ex FB, Insta etc) => Gange / Inki
○ Innehåll kan alla bidra med, men att ha en grupp som är ansvarig för att regelbundet publicera inlägg i våra digitala kanaler är nog 

viktigt. Kontinuitet är nog viktigare än att ha det absolut bästa innehållet. Personliga upplevelser, info från distriktet/riks, klubbars 
aktiviteter etc

● Aktivitet 5 - Temakvällar/dagar med olika ämnen
○ Träffar, kanske kombinerat med kortare körning eller dyl, där man utbyter erfarenheter och tar del av info från “kursledare”. Tex:

○ Tema Gps-utrustning, gopro-cams mm
○ Tema packning inför långtur
○ Tema bygga cafe-racer
○ Mekar kväll

-



Mål 2 - Jämställdhet i MC-kollektivet
● Aktivitet 1 - Verka för fler aktiviteter för tjejer i MC-kollektivet => Mia / NN

○ Hjälpa till att sprida information kring aktiviteter som främjar jämställdheten i våra digitala kanaler

○ 2 tjejdagar på KNIX.

● Aktivitet 2 - Lyfta fram kvinnliga förebilder ⇒ Ann-Sofie
○ Artikelserie i våra digitala kanaler?



Mål 3 - Öka kunskap om säker MC-körning

● Aktivitet 1 - Bistå befintlig kursverksamhet => Inki
○ Om jag ser det ur ett styrelseperspektiv så borde detta nog mest handla om att se till att verksamheterna har de verktyg de behöver. 

T.ex. effektiva kommunikationskanaler och HR verktyg.

○ Besöka Trafikskolor, vilket vi börjat med och borde fortsätta med, utöka antalet besök
○ Köra ut material till körskolor?
○ Vad är SMC, vad kan vi erbjuda, varför finns vi?
○ Styrelsenärvaro för att svara på frågor kring SMC

● Aktivitet 2 - Utbildning i samverkan med olika klubbars och FB-gruppers körningar => Rost / Ann-Sophie
○ De lokala klubbarna anordnar på hemmaplan med hjälp av SMC instruktör
○ Det finns många stora planer som står tomma på helgerna som man kan använda till enkla övningar, det skall vara lätta övningar. Det 

är bättre att göra lite än inget alls.
○ OBS. det skall vara dom lokala klubbarna som står för det med hjälp av SMC
○ Off-season aktiviteter
○ HLR
○ Laga punktering

Övriga kommentarer från Styrelse
● Kan våra instruktörer erbjuda att delta vid olika körningar som arrangeras av andra och där i samband med turkörning förmedla tips mm
● Blir också ett tillfälle att marknadsföra SMC. 
● Man kan anordna enklare avrostningar på klubbnivå



Mål 4 - Bistå SMC-organisationen i trafikpolitiska frågor

● Aktivitet 1 - Utarbeta trafikpolitisk strategi för Skåne med Riks => Bo-Göran
○ Föreslår B-G kontakt med Riks som “bollplank”

○ Genomföra medlemsundersökning för att inventera vilka trafikpolitiska frågor som är mest angelägna för medlemmar. Detta sätter 
sedan ramar för utveckling av påverkansstrategi

● Aktivitet 2 - Styrelsen hittar lokalt förankrad person (att stötta och offentliggöra)

● Aktivitet 3 - Bjuda in lokala politiker till diverse aktiviteter => Bo-Göran
○ Kolla upp med SMC Stockholm (exv. Olle Henriksson) hur de gick tillväga med att ta med politiker och/eller tjänstepersoner på 

MC-runda. 

○ Ta hjälp av lokala klubbar. Bör finnas hjälmar och skyddskläder till låns för Pax, kanske genom sponsring/lån från handlare



Arbetsgrupper kopplade till mål

Jämställdhet

• Mia 
• Ann-Sophie

Medlemsnytta

• Inki
• Mia



FÖRSLAG

● Workshop - heldag
○ Brainstormning på aktiviteter kopplade till målen
○ Hjälpa områdesansvariga med action
○ Förberedelse inför mål/strategimöte 13 november

● Klubbmöte på eftermiddagen
○ Förberedelse inför budgetmötet 10 december
○ Kopplas till 100.000 kr avsatta till SMC Skånes medlemmar

● Datum förslag
○ Lördag 5 november 09.00 - 16.00 (frulle, lunch, fika, 

middag för de som kan/önskar - avslut efter middagen)



Nationell Samordnare 
Roger Berzell



Val av School 
verksamhetsansvariga 



Övriga frågor



Övriga frågor

● Konferenshelg Arlanda 18-20 nov
○ Inki
○ Mia
○ Janeth
○ Ann-Sophie
○ Gange
○ Maria

● Valberedning
● Mötesdagar/tider

● Kan ej delta
○ Rolf
○ Jonas
○ Mikael

● Tillfrågas
○ Patrik
○ Nadja


