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SMC Blekinge Styrelsemöte 2018-04-16

Plats:  Vita Huset B&B, Järnvägsg 4, Sölvesborg
Tid: 16 April kl.18:30

Närvarande:
Ordf. Kennet Henningsson
Sekr. Magnus Vigerlöf
Ledamot. Krister Arvidsson
Ledamot. Stefan Thomasson
Ledamot. Åsa Willander Strömberg
Suppl. Donald Jönsson
Suppl. Mikael Smedberg

Frånvarande:
Kassör. Franz Pyka
Ledamot. Jonathan Argarius

1. Ordförande Kennet H öppnar mötet.

2. Dagordningen godkändes med ett tillägg under punkt 9 Verksamhet för MMG 
Marin och Yamaha.

3. Till justeringsman valdes Åsa W

4. Till mötets protokollförare valdes Magnus V

5. Det föregående mötesprotokollet godkändes.

6. Ekonomi
Fort Knox (verktyget för att hantera revisionen) har betalts, annars ingenting nytt.

7. Distriktsinformatör/Webmaster
I. Vad ska vi lägga upp i Facebook flödet och vad ska vi ha som inlägg på SMC

Blekinges websida?
1. Inläggen ska användas för de sakerna som vi är direkt involverade i.
2. Facebook flödet används för smånotiser och allmänna saker som händer

i distriktet.
II. Åsa W ställde frågan om det fanns mer som hennes position borde ta och 

göra, men styrelsen tyckte att insatsen hittills ligger väl med vad som behövs 
för att göra oss mer synliga.
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8. MCT
I. Det finns riktliner antagna för vilken ersättning som kan utgå när medlemmar 

utbildar sig till instruktörer för SMC Blekinge. AP Magnus V: Gör riktlinjerna 
tillgängliga för styrelsen.

II. Oddvar M delade med sig av material som tidigare har producerats inför 
tidigare aktiviteter för att visa att vi har material att bygga på.

9. Verksamhet SMC Blekinge 2018
I. 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 28 April.
1. Datum är 28 April, 09:00 till 14:00
2. Mikael S, Jonathan, Kennet, Åsa och ev Oddvar kan närvara
3. AP Kennet: Ta med koner och slang
4. AP Kennet: Sätt ihop en lista med vad vi ska fixa (korv mm)
5. AP Åsa: Beställ ’se oss’ backspegelpokaler.
6. AP Åsa: Se ifall vi kan ordna med en tipsrunda med pris som kan 

hämtas ut hos Yamaha.
2. Karlskrona, Jonathan A, Kennet H; Inget nytt.

II. MC-Gudstjänst i Tving
Styrelsen har fått information om MC-gudstjänst i Tving den 29:e April, vi ser 
till att sprida detta via Facebook så att denna aktivitet når ut lite mer.

III. Hojrock i Västervik
Den 14-16 Juni så är det går Hojrock av stapeln. Riks kommer ha ett tält där 
och detta är ett bra tillfälle att kunna prata med närliggande distrikt och våra 
medlemmar.
1. Stefan T kan vara på plats, Mikael S kanske hade möjlighet.
2. Vi försöker ha ett par personer på plats lite beroende per dag.

IV. MMG Marin tillsammans med Yamaha kommer att ha ett event i början av 
Maj i Vägga. AP Åsa: kolla upp vilket datum det är.
1. Sätt ihop ett spontant arbetsmöte om/när det händer.

10. AP från föregående möte
I. Åsa W hjälper Krister A att få ihop text för en artikel inför vårt närvarade på 

Bilprovningen i Karlshamn den 28:e April. Behöver vara inne senast 16:e.
II. Kennet H skickar ut SMS om vem som kan deltaga.
III. Jonathan A; Omvärdera om vi ska försöka hålla en grundkurs under året. 

Frågan ska tas upp efter SMC Skånes avrostning den 21-22 April.
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11. Övrigt
I. Hur ska vi hantera kallelsen till styrelsemötet?

1. Lägg upp nästa möte direkt efter sista mötet på Facebook
2. Påminnelse 14 dagar innan
3. Primärt via mail (styrelsen@smcblekinge.se), men också via SMS-

gruppen.

12. Näst möte bestäms till den 4:e Juni 18:30. Åsa W bokar i Karlshamn/Asarum.

13. Mötet avslutades.

Ordf:………...................................... Sekreterare:………………..……………..
Kennet Henningsson Magnus Vigerlöf

Justerare:........................…..…........
Åsa Willander Strömberg
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