Protokoll
2020-04-23

SMC Blekinge Styrelsemöte 2020-04-14
Plats: Google Hangouts
Tid: 18:30
Närvarande:
Ordf. Roger Breiner
Vice ordf. Stefan Thomasson
Sekr. Magnus Vigerlöf
Kassör. Mikael Smedberg
Ledamot. Jörgen Wall
Ledamot. Åsa Willander Strömberg
Suppl. Nadja Dolgova

Frånvarande:
Ledamot. Jonathan Argarius
Suppl. Bo Sjöberg
Valb. Kent Hård

1. Roger öppnar mötet.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till mötets protokollförare valdes Magnus.

4. Det föregående mötesprotokollet godkändes.

5. Ekonomirapport
Kassan är fortfarande stadd. Det har funderats på om det skulle vara värt att byta
bank så man slipper vara knuten till Ronneby vid byte av kassör, men detta
innebär en kostnad och jobb som inte är värt att göra.

6. Distriktsinformatör/Webmaster
I. Vi behöver uppdatera vår sida på svmc.se med vilka som representerar
styrelsen.
AP Kent, Nadja, Jörgen: Skicka en kort text om er till Åsa, se existerande
beskrivningar för vad vi skrivit om oss tidigare.
II. Manusstop för nästa disktriktsspalt är den 27 april. Kommer ut i vecka 21.
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7. MCT
I. Alla distrikt i vår omedelbara närhet har ställt in sina kurser under våren. Vi
har historiskt sett inte haft så många deltagare så att det skulle gå i konflikt
med folkhälsomyndighetens rekommendationer, men det tillkommer andra
aspekter såsom moraliska, ev extra belastning på sjukvård och potentiell
ökning av deltagarantalet pga avsaknad av kurser i allmänhet.
Därför beslutar vi också att ställa in den 9:e maj, ev kan det bli ett senare
datum om omständigheterna tillåter. VI använder datumet till en
internutbildning istället.

8. Verksamhet SMC Blekinge 2020/2021
I. Inget nytt med ny lokal pga rådande läge i samhället.
Bo har eventuellt en möjlighet hos en idrottsförening.
II. Hemvärnet har inte examinationsrätt för HLR-kurser, utan tar in extern
personal för detta. Röda Korset har speciella taxor för ideella organisationer
men för närvarande så ligger all utbildning nere. Jörgen ska skicka en
förfrågan till dem när de öppnar upp igen. Möjlig lokal skulle kunna vara en
hembygdsgård.
Roger kollar upp med sin granne vars företag sysslar med HLR-kurser.
III. De kurser som IUG ser behov av idag är Säfsen Gruskonferens för Jörgen
och Magnus samt HLR-kurs för hela styrelsen och aktiva. Råd och Riktlinjer
3 finns för närvarande inga fler som ska gå. Styrelsen beslutade att
kostnaden för dessa kurser är ok.
IV. Ingen förändring från tidigare för vår närvaro på bilprovningen i Karlshamn
den 25 april. Stefan, Åsa och Nadja planerar för att vara där.
V. Vår närvaro på MMG MC&ATV i Karlshamn den 25 april fortlöper som
planerat. Roger, Mikael och Magnus planerar att vara där.
VI. Sammarbeten med angränsande distrikt har begränsats kraftigt i takt med att
kurser har ställts in.
VII. Vår närvaro på trafikskolorna har stannat av pga corona-viruset och detta
planeras att återupptas när läget normaliserats.
VIII. Vi fortsätter med planeringen av sponsrade MC-fikatillfällen. Fast vi
planerar med egen medhavd fika på lämpligt plats eller säkerställer att det
funkar med servering på fikastället.
Bo har hittills gjort ett bra jobb att plocka fram rutter, vilket vi hoppas han kan
fortsätta med.
IX. Än så länge har inga svar kommit in på frågorna som gått ut via sociala
medier.
AP Alla: Inför den interna kursen på Rosenholm den 9:e kom med förslag på
idéer som svarar på frågan utifrån ett medlemsperspektiv: Vad kan SMC
Blekinge göra för mig?
X. Roger har telefonnummer till arrangören för MC-mässan i Ronneby och
planerar att ta kontakt med honom så att vi har mer information om vilket
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upplägg som är planerat och därmed vilken insats vi bör göra till nästa
styrelsemöte.
9. AP från föregående möte
Inget som inte tagits omhand.

10. Övrigt
I. Vi kör en fotosession den 9:e maj så vi kan uppdatera bilderna på vår
organisationssida.

11. Nästa möte.
11 maj, 18:30 Google Hangouts.

12. Mötet avslutades.

Ordf:………......................................
Roger Breiner
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Sekreterare:………………..……………..
Magnus Vigerlöf

