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SMC Blekinge Styrelsemöte 2020-06-08

Plats: Google Hangouts
Tid: 18:30

Närvarande:
Ordf. Roger Breiner
Vice ordf. Stefan Thomasson
Sekr. Magnus Vigerlöf
Ledamot. Jörgen Wall
Ledamot. Åsa Willander Strömberg
Suppl. Nadja Dolgova
Suppl. Bo Sjöberg
Valb. Kent Hård

Frånvarande:
Ledamot. Jonathan Argarius

1. Roger öppnar mötet.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till mötets protokollförare valdes Magnus.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Ekonomirapport
I. Vi har en stadd kassa, och har under senaste perioden fått in distrikts-tian.
II. Då Mikael S har beslutat att avgå som kassör och ledamot med omedelbar 

verkan behöver en ny kassör utses omedelbart. Då styrelsen fortfarande
är ganska begränsad i antal är beslutet att ge detta förtroende till
Krister A (personnummer: xxxxxx-xxxx) fram tills nästa årsmöte. Krister A har
tidigare varit SMC Blekinges kassör och har god förståelse för hur våra 
system fungerar.
Ett alternativ som beaktades var att Jörgen W skulle ta denna plats, han har 
dock viktig roll som instruktör och har inte heller någon erfarenhet av rollen 
som kassör, därför ansågs Krister A som det bättre valet.
Krister A kommer att bjudas in till styrelsemötena, men förväntas som kassör
administrera den ekonomiska delen av föreningens ekonomi, vilket innebär 
att kontrollera inkomster och utgifter samt bokföring av dessa och att tillse att
detta sköts på ett korrekt sätt. Krister A behöver inte nödvändigtvis vara en 
del av styrelsearbetet.
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Inför detta beslutet har en diskussion förts tillsammans med SMC 
Riksorganisationen för att vi ska göra ett stadgemässigt korrekt beslut. 
Diskussioner har även förts med revisorerna för att säkerställa att det inte 
finns några tveksamheter om processen med byte av kassör till nästa 
revision. 

6. Distriktsinformatör/Webansvarig
I. Åsa och Bo var med på en körning i Blekinge genom Facebook gruppen 

Ronneby MC under veckan. Det var en stor del sporthojar, och det var lite 
stökigt där delvis hastighetsskillnaden gjorde att gruppen inte riktigt hängde 
ihop och till slut separerades.
Då en av våra uppgifter handlar om trafiksäkerhetstänk och utbildning 
kanske detta är ett sätt att kunna komma i kontakt och komma ut till denna 
gruppen med den erfarenhet och kunskap som vi har ifrån körningar i grupp. 
Om vi kan få en kontaktuppgift ska Roger se ifall de är mottagliga för 
diskussioner runt gruppkörningar i praktiken och kanske andra saker.

II. Deadline för nästa distriktsspalt är den 12:e augusti för utgivning vecka 37.
III. Glöm inte bort att ta foton och skriva lite texter som går att använda till 

Facebook och distriktsspalten när ni är ute och kör.

7. MTC
Inte närvarande, men pga rådande omständigheter så är ingenting planerat. 
Dock så kan vi ganska snabbt starta upp när restriktionerna lättar.

8. SMC Sydöst/Vår verksamhet under 2020
I. Bo har inte fått ett svar om en möteslokal för styrelsemöten som han kanske 

kunde ordna trots påminnelser. Bo fortsätter tills vi får ett svar.
II. Inga HLR-kurser ges just nu, vi får vänta tills den nuvarande pandemin 

lugnar ner sig så att dessa kommer igång igen innan vi startar upp detta.
III. Se punkt 7.
IV. Ingen aktivitet händer mellan distrikten just nu, förhoppningsvis kan 

någonting komma igång till hösten.
V. Trafikskolorna kör fortfarande Risk-ettan/tvåan, men pga rådande 

omständigheter så har vi pausat detta.
VI. I helgen som gick hade vi en körning och fika med många deltagare (24 MC).

Precis som tidigare gånger så var det uppskattat. Nästa tillfälle sätts 
preliminärt till den 2:a augusti. AP alla: kolla upp möjliga fik så att rutt kan 
läggas.

VII. För att nå ut till våra medlemmar så fortsätter vi med att försöka synas på 
olika sätt. Vi tar del av/organiserar körningar både på asfalt och grus. Det vi 
bör göra framöver är att också visa upp vad vi är med på våra officiella 
kanaler.

VIII. MC-mässan i Ronneby under 2021 planerar vi att börja diskussionen 
under hösten.
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9. AP från föregående möte.
Inga som inte redan behandlats.

10. Övrigt
I. Via SMC Riks så har det kommit oss tillkänna att en person har försökt 

kontakta styrelsen för att fråga om möjlighet för tillgång till handledare utan 
framgång. Efter diskussion så är detta inte någonting som vi kan/bör 
organisera utan detta är bäst om det kan ske via den närmaste kretsen man 
har om man inte får tag på en annan villig på andra sätt. Vi bör uppdatera 
våra kanaler så att det är klart hur man kontaktar styrelsen om man vill ha ett
direkt svar. Roger skall ta och svara så att denna personen också får ett 
svar.

II. Hela styrelsen har tittat igenom förslaget om att förändra fördelningen av 
distrikts-tian och ställer sig bakom uppdateringen.

11. Mötet avslutades.

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