Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 19 oktober, nr 10 verksamhetsåret
2020.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvarande
Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Sven
Liljekvist, Anna Eek, Tomas Bergström, Larz Glemfors och Rolf Skoog.
Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen.
För valberedningen deltog Erik Mårtensson.

§ 3 Val av sekreterare och justerare
Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes
Ronny Overgaard.

§ 4 Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Inkomna skrivelser
En skrivelse inkommen från Västmanland, besvaras av Ronny.

§ 7 Rapport Arbetsutskottet och ordförande
Ronny rapporterar från AUs veckomöten och de ärenden som behandlats sedan senaste
styrelsemötet.

§ 8 Verksamhetsrapport från Generalsekreteraren
På kansliet är situationen bra och allt rullar enligt plan. Det blir en del hantering kring många
mindre saker, t ex beställning av västar till School.
En lösning för en rekrytering kring MC-folket är måhända på gång,
frågan avgörs inom kort.
Ekonomi – Prognosen för helårsresultatet 2020 ser bra ut, särskilt
med beaktande av årets extraordinära händelser är detta synnerligt
tillfredsställande.
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Samarbeten, möjligheter och hot i nuvarande relationer med andra parter avseende
trafiksäkerhetsarbete diskuterades med anledning av balansgången mellan realpolitiska
vinster eller synliga, publika aktioner och ställningstaganden. Styrelsens uppfattning är att
Sveriges motorcyklisters nuvarande strategi om 70% diplomati / 30% kamporganisation har
varit relativt framgångsrik utifrån medlemsnytta.
IT-system – Implementering i slutfasen, systemet är i drift.
OECD – På grund av konsekvenser av den pågående pandemin är det mycket osannolikt att
mötet blir fysiskt, som det nu ser ut blir det ett antal fysiska deltagare och merparten deltar
per video.

§ 9 Inkomna ansökningar fonder
Ansökan– #2070 Skadefonden. Den sökande har problem efter en olycka och ansökan gäller
en tandundersökning á 4 500:-.

§ 10 SMC Strategi och verksamhetsplanering.
Punkten bordläggs till nästkommande möte.

§ 11 Kommande arrangemang
Ordförandemöte äger rum den 21/11, GS och AU deltar i enlighet med tidigare beslut.

§ 12 Årsmötet
Upplägget är klart och vi ser fram emot erfarenheten från denna typ av årsmöte. Nästan 100
medlemmar är redan anmälda.
Det samtalades kring hur frågor till styrelsen bevakas, kansliet påminner oss kring de
eventuella frågor som ställs direkt till oss.
Diskussionsforum är öppet till och med torsdag kväll, då synpunkter och förslag kan lämnas.
Omröstningarna sker på lördag förmiddag.

§ 13 Beslutspunkter
Styrelsen beslutar: Att bevilja ansökan #2070 Skadefonden medel enligt ansökan med
4 500:- till en tandundersökning.

§ 14 Övriga frågor
Ordförande har ordet, tackar för tiden i styrelsen och som ordförande. Larz tackade för sina
16 år och styrelsen gav dem sitt varma tack tillbaka.

§ 15 Kommande möten
Förslag till kommande möten och årshjul för styrelsen publiceras på Sharepoint.
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§ 19 Mötets avslutande
Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.
Protokollförare

Justerare

Rolf Skoog

Ronny Overgaard

Styrelseledamot

Ordförande SMC
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