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SMC Blekinge Styrelsemöte 2018-08-06
Plats: Elsas lilla Krog, Karlskrona
Tid: 6 Augusti kl.18:30
Närvarande:
Ordf. Kennet Henningsson
Sekr. Magnus Vigerlöf
Ledamot. Stefan Thomasson
Ledamot. Åsa Willander Strömberg
Ledamot. Jonathan Argarius

Frånvarande:
Kassör. Franz Pyka
Ledamot. Krister Arvidsson
Suppl. Donald Jönsson
Suppl. Mikael Smedberg

1. Kennet H öppnar mötet.
2. Dagordningen godkändes med ett tillägg under punkt 11, Kommande årsmöte
och val av styrelse.
3. Till justeringsman valdes Stefan T
4. Till mötets protokollförare valdes Magnus V
5. Det föregående mötesprotokollet gicks igenom och godkändes.
6. Ekonomi
Kassören inte närvarande.
7. Distriktsinformatör/Webmaster
I. SMC Blekinge kommer att organisera en medlemsträff på Solsta Tower,
Asarum den 29:e Augusti mellan 17:30 och 20:00. Klockan 18:00 kommer vi
att förmedla information om SMC Blekinge och sedan är det mingel resten av
kvällen. SMC Blekinge bjuder på fika mot uppvisande av SMC medlemskort.
Förhoppningsvis är detta en start på återkommande fikaträffar.
II. Det är få amnälda inför Riks-träffen i slutet av Augusti. Stefan T har bokat ett
rum för att kunna vara med. Dock så kan det för vissa personer vara problem
med kursdagen och att den i princip kräver två dagars ledighet om man ska
kunna delta. Det är inte allas jobbsituation som kan medge detta.
8. MCT
I. Vi kommer inte att tidsmässigt kunna organisera någon kurs detta året.
II. Jörgen W har uppdaterat sin instruktörsstatus och Jonathan A har börjat sin
utbildning, utöver detta har vi ett fåtal till. På riks-nivå har vi fått en
uppdaterad Råd och Riktlinjer som är lämplig att läsa in sig på.
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9. Verksamhet SMC Blekinge 2018
I. Hojrock i Västervik
Stefan T var uppe under tre dagar och kunde representera SMC Blekinge
under ett antal timmar.
Detta är nordens största hojträff med MC-Folket som en stor sponsor. Det
var inte så mycket folk i utställnings/monter-området, men trots detta så är
detta en träff som styrelsen anser att vi bör vara representerade på då detta
är i vårt närområde.
10. AP från föregående möte
Inga som inte har hanterats.
11. Övrigt
I. Inför kommande årsmöte och vidare förnyelse av styrelsen så behöver vi
fortsätta att aktivt jobba med att informera om de nya poster som vi behöver
tillsätta.
12. Näst möte bestäms till den 3:e September 18:30 i Ronneby. AP Stefan T kolla
upp och boka lokal.
13. Mötet avslutades.

Ordf:………......................................
Kennet Henningsson

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

