SMC Blekinge
Verksamhetsberättelse SMC Blekinge 2017-2018
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret :
Ordförande:
Vice Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Suppl:
Länsinformatör:

Kennet Henningsson
Franz Pyka
Magnus Vigerlöf
Åsa Willander

Möten:
Årsmötet hölls den 19:e november 2017, under året har ett flertal styrelsemöten hållits, ambitionen har
varit att ha 10 styrelsemöte per år och det har i stort uppfyllts.
SMC Blekinges styrelsemöten är öppna för våra medlemmar att delta i, och detta har varit personer
utanför styrelsen som deltagit vid flera tillfällen vilket vi ser som positivt.
Kansliet:
Kontakt brevledes har skett via SMC Blekinge c/o Kennet Henningsson, Ejderstigen 4, 373 32
Nättraby.
PR-verksamhet:
Vi har under året deltagit vid flera event:
- Öppet hus/mässa hos Yamaha i Karlshamn.
- Hojrock i Västervik, tillsammans med SMC Riks.
- Öppet hus Bilprovningen i Karlshamn.
- Öppet hus hos Jonsons Bikes
- MC-Fik i Asarum
Men den största PR-verksamheten sker genom en aktiv närvaro i sociala medier.
SMC Blekinge har också deltagit i flera utbildningar och möten inom SMC vilket får se som intern
marknadsföring av SMC Blekinge. Detta har varit:
- Utbildningshelger
- Avrostningar hos angränsande län
- MC Mässan
SMC Centralt:
SMC Konferenshelg, för utbildning av roller inom styrelse och utbildningsverksamhet.
SMC Riksträffen
SMC Råd och Riktlinjer utbildning, 3 personer deltog i denna utbildning.
Genomförd verksamhet:
Det vi har genomfört är:
- Öppet hus Bilprovningen i Karlshamn 2018.
- Öppet hus/mässa Yamaha Karlshamn.
- Vi har även utbildat och återupptagit utbildning av instruktörer.
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SMC Blekinge
Slutord:
SMC Blekinge har under tidigare år haft låg aktivitet med målet att upprätthålla organisationen, men vi
har glädjande nog sett att flera engagerade medlemmar har anslutit och arbetar för SMC Blekinge.
Detta har gett oss möjlighet att tillsätta centrala funktioner som Länsinformatör och MCT för att kunna
vidareutveckla vår kommunikation och även instruktörskåren för att snarast komma igång med egen
trafiksäkerhetsfrämjande verksamhet inom SMC Blekinge.
Det ökande engagemanget har också gjort det möjligt att delta i SMC Centrala aktiviteter och
utbildning i större utsträckning. Baserat på restider och arbetsvillkor så har vi inte deltagit i
Riksårsmötet, men har förhoppningar att kunna representera SMC Blekinge i framtiden även där!
Sammanslaget gör det att vi går in i nästkommande år med tillförsikt och målet tydligt satt på utökade
aktiviteter och synlighet för SMC i Blekinge.
Vid tangentbordet
Kennet Henningsson
Ordförande SMC Blekinge
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