Protokoll fort vid SMC:s styrelsemöte på Arlanda Quality Hotel 2017-0 1-13
Nr 16 verksamhetsåret 2015/2016.
§ I Mötets öppnande
Ordförande Stefan Dangardt hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare
Närvarande från styrelsen: Stefan Dangardt, Larz Glemfors, Ronny Overgaard, Tomas
Bergström, Rolf Skoog, Pär Nilsson och Martina Lilja .
Närvarande valberedning: Annika Akerström Olofsson.
Närvarande från kansliet: Jesper Christensen (generalsekreterare) och John Jörgensen
(administrativ chef, kansliet). Gunilla Jernberg (ekonomiansvarig) och Magnus Klys (MCfolket) deltog under delar av mötet.
Som mötessekreterare väljs Martina Lilja och som mötesordförande samt justerare väljs
Stefan Dangardt.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 4. Föregående protolmIl
Läggs till handlingarna.

§ 5. Inkomna skrivelser
En ansökan om bidrag ur distriktens utvecklingskassa har inkommit från SMC Jämtland för
inköp av jackor. Styrelsen beslutar att avslå ansökan med motiveringen att jackor inte kan
anses vara extraordinär verksamhet.
Pär Nilsson deltar inte i beslutet.
En ansökan om bidrag ur distriktens utvecklingskassa har inkommit från SMC Norrbotten,
SMC Västerbotten, SMC Västernorrland och SMC Jämtland för en utvecklingskonferens.
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan på maximalt 55.000:-.
Rolf Skoog deltar inte i beslutet

§ 6. Ekonomi
Gunilla går igenom det ekonomiska läget. Vi tittat på förslag till budget för 2017. Styrelsen
beslutar godkänna budgetförslaget med ett underskott på ca 1,9 miljoner för 2017.

§ 7. Ansökan om anslutning av klubb till SMC
Svemo har ansökt om medlemskap i SMC. Styrelsen beslutar godkänna anslutningen av
Svemo som en riksklubb till SMC. Vi hälsar Svemo varmt välkomna till SMC-gemenskapen.
SMC beslutar också att formellt ansöka om medlemskap i Svemo.
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§·8. Ansökan om ersättning ur fonder
Inga ansökningar har inkommit.

§ 9. Rapport Arbetsutskott och Ordförande.
AU har som vanligt haft ett förberedande telefonmöte inför styrelsemötet.

§ 10. Verksamhetsrapport Generalsekreterare
Jesper berättar om status för verksamheten och kansliet, bl.a. angående parkering vid
kansliet samt olika kampanjer. Vi tittar på våra fortbildningar - incidentrapporter, Råd &
riktlinjer, antal, certifiering osv.
Vi får även en allmän information om det internationella arbetet. Vi har knutit flera nyttiga
kontakter som ger oss bra sits i det politiska arbetet gällande vägräcken och fortbildning. Vi
noterar att eftersom antalet dödade i bil i världen stadigt minskar och inom en inte
oöverskådlig framtid närmar sig noll, så kommer per automatik andelen dödade i trafik på
motorcykel att öka - det kommer alltså bli otroligt viktigt att förklara detta för folk som enbart
tittar på procentsiffran. Angående möjlig OECD-konferens i Sverige så är planen att
huvudkonferensen ska ligga i Stockholm med delkonferenser i Asien och Sydamerika.
Vi resonerar om mobilanvändande i samband med framförande av fordon. Styrelsen står
bakom nuvarande lagstiftning och ser ingen anledning att ändra det ställningstagandet, men
vill samtidigt betona vikten av att vara fokuserad på sin körning (och inte t.ex. rattsurfa) - här
fyller trafikpolisen en otroligt viktig funk!ion.

§ Il. Styrelse arbete med strategi och tema
Vi diskuterade organisationsutredningen. Processen har förskjutits och arbetet pågår.

§ 12. Övriga frågor
Stefan berättar, i sin egenskap av medlem i stadgegruppen, om status för de nya
stadgarna. Arbetet var färdigt, men med tanke på medlemskapet i Svemo behöver
stadgegruppen kompletterande material. Styrelsen beslutar att John får i uppdrag att
kontrollera och vid behov skriva ett kort reglemente gällande idrottslig verksamhet.
Magnus berättar om MC-folkets verksamhet.
Önskemålet är att en klubb eller distrikt anordnar Riksträffen (vi uppmanar alla
intresserade att ta kontakt med kansliet). Om ingen klubb/distrikt vill anordna tar
kansliet på sig att anordna Riksträffen.
Stefan skickar styrelsens slutord samt verksamhetsinriktning till Petra så att det
hinner komma med i MC-folket.
Vi resonerar om Arets SMC:are samt Hedersmedlem.
Styrelsen beslutar att ha ett Ordförandemöte fredag 21 april.
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Valberedningen för dialog med distriktet angående mötesordförande till årsmötet.
Styrelsen har fått förslag på en instruktörsutbildning. Styrelsen beslutar anslå
äskade medel till en instruktörsutbildning för gruskurser, dock måste det föreslagna
datumet ändras.
Styrelsen beslutar att vi på Hoj-X representeras av Lars och Pär, som står till
arrangörens förfogande.

§ 13. Beslutspunkter
Inga övriga beslutspunkter föreligger.

§ 14. Beslutslogg
Vi stämmer av beslutsloggen.

§ 15. I{ommande möten
2016-01-08--10 Tema "Strategi", Borlänge
2016-02-05 Styrelsemöte, Hoj-X
2016-03-18 Tema "Ordförandekonferens ", Arlanda
2016-04-18 Tema "Planering nya verksamhetsåret", Arlanda
2016-05-20--22 Tema "Kärleken till att köra motorcykel", Gotland
2016-09-02 Styrelsemöte, Riksträffen, Sälen
2016-10-06 Styrelsemöte, Arlanda - Tema Budget & Verksamhetsplan
2016-11-14 Styrelsemöte, Arlanda - Tema Aktivitetsplan
2017-01-13 Styrelsemöte, Arlanda - Tema Verksamhetsinriktning

2017-03-03 Styrelsemöte, Arlanda - Tema Arsmöte
2017-04-22 Styrelsemöte, Kronoberg - Inför årsmöte
2017-05-19-21 Styrelsemöte - Tema Kärleken till att köra motorcykel
2017 -09-01 Styrelsemöte, Riksträffen

§ 16. Utvärdering
Engagerat möte med bra diskussioner, många visdomsord och kloka beslut.

§ 17. Mötets avslutande
angardt tackade deltagarna och avslutade därefter mötet.

6. .
Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 78460 Borlänge
0243-66970

www.svmc.se

Sveriges MotorCyklister

