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SMC Blekinge Styrelsemöte 2018-02-12
Plats: Blue Science Park, Karlskrona
Tid: Måndag 12 Februari kl.18:30
Närvarande:
Ordf. Kennet Henningsson
Sekr. Magnus Vigerlöf
Ledamot. Jonathan Argarius
Ledamot. Stefan Thomasson
Ledamot. Krister Arvidsson
Ledamot. Åsa Willander Strömberg
Suppl. Donald Jönsson

Frånvarande:
Kassör. Franz Pyka
Suppl. Mikael Smedberg

1. Ordförande Kennet H öppnar mötet.

2. Dagordningen godkändes utan förändring.

3. Till justeringsman valdes Stefan T

4. Till mötets protokollförare valdes Magnus V

5. Det föregående mötesprotokollet godkändes.

6. Ekonomi
Under de två sista månaderna så har läns-10:an komit in och styrelsen har varit
på MC-mässan i Göteborg. Allt enligt den planerade budgeten.

7. Distriktsinformatör/Webmaster
I. SMC-Boken uppdaterad med flera rabattställen. Notera att alla kan skicka in
förslag om rabattställen mm via websidan eller via SMC-appen.
II. För att kunna visa upp styrelsen under/efter kommande dagar när vi är ute
på olika evanemang så behöver vi ha bild och lite information om var och en i
styrelsen. Åsa behöver ha information på Fredag (16/2) för att kunna få upp
information på webben.
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8. MCT
I. Det finns erbjudande om gemensamt inköp av olika typer av funtionärsvästar
till årets säsong. Då vi inte vet vilken typ av aktiviteter vi kommer att ha ännu
står vi över att beställa i år.
II. Den 21-22 April kommer SMC Skåne ha två heldagar (avrostning) på
Knutstorp, Jonathan A kommer att vara där som observatör/deltagare.
Kontakta Jonathan om fler är intresserade.
III. En instruktörsutbildning är i planeringsfasen, v9 kommer mer information om
när/var/hur detta kommer att ske i år.

9. Verksamhet SMC Blekinge 2018
I. MC-Mässan i Göteborg
En stor del av styrelsen har varit på MC-mässan, vara fyra åkte
gemensamt för att träffa SMC Riks och knyta lite kontakter.
Åsa W fokuserade på rollen som Distriktsinformatör, Jonathan A på MCT,
och Magnus V och Kennet H uppdaterade sig lite på vad som behöver
uppdateras rent generellt efter den senaste tidens viloläge.
Våran styrelse-matrikel är nu uppdaterad så att den har relevant
infromation igen.
II. Öppet hus bilprovningen
För att synas för våra medlemmar (och potentiella medlemmar) så ska vi
försöka vara närvarade på besiktningsstationer när de har special-öppet
för MC. Vi ska kolla upp när detta är planerat för att kunna se vad vi kan
närvara på.
1. Karlshamn, Åsa W; Föreslaget datum 28 April. Om tillräckligt många
föranmäler sig finns det möjlighet till rabatt.
2. Ronneby, Krister A; Kollar upp om det finns datum planerade.
3. Karlskrona, Jonathan A; Kollar upp om det finns datum planerade.
III. MMG MC&ATV öppet hus 24/2 10:00-14:00
Åsa W har ordnat så att vi har en plats. Kennet H, Magnus V, Åsa W
kommer att vara på plats. Krister A hade möjlighet lite senare.
AP: Kennet sätter upp en SMS-lista så att de som kan närvara kan
organisera sig.

10. AP från föregående möte
I. Kontakta MMG MC&ATV för att närvara på deras öppet hus. Klart.
II. Förslag/oganisera för att resa till MC-mässan i Göteborg. Klart.
III. Skaffa profilkläder för att kunna ge ett enhetligt intryck. Klart.
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11. Övrigt
I. Jörgen W; Inför SMC Blekings 30 år jubileeum så skapades facebook
gruppen ’Baltic Bike’. Nu är frågan om hur vi ska fortsätta förvalta denna
grupp, ska den avveckas eller vara kvar i någon form? Efter diskussion så
kom vi fram till att ’Baltic Bike’ kan användas som ett koncept som kan
innehålla lite olika aktiviteter och att vi gärna behåller facebook-sidan
åtminstone ett år till för att se om inte några nya ideer kan dra nytta av
denna. Denna sida är inte kopplad till någon kostnad och Jörgen W lägger till
extra administratörer på sidan så att åtminstone Åsa W kan uppdatera den.

12. Näst möte bestämms till den 12:e Mars 18:30 i Ronneby. Lämplig plats kollas
upp av Magnus V.

13. Mötet avslutades.

Ordförande:......................................
Kennet Henningsson

Justerare:........................…..…........
Stefan Thomasson
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Protokollförare:.......................................
Magnus Vigerlöf

