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SMC Blekinge Styrelsemöte 2020-07-13

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 Sjögren
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
Den senaste månaden har det inte hänt något signifikant och vi har fortfarande 
en stadd kassa.

6. Distriktsinformatör/Webansvarig
I. Det är lite låg aktivitet i vår grupp, lägg gärna in saker när ni är ute och kör.
II. Förfrågningar har kommit om trevliga vägar/turer. SMC appen innehåller ett 

antal förslag, 95st enbart i Skåne.

7. MTC
I. Jonathan hinner inte med alla aktiviteter som han håller på med på fritiden 

och måste därför skära ned, tyvärr är det SMC och MCT rollen som får 
strykas.

II. Jörgen blir officiell MCT fram tills nästa årsmöte under följande förutsättning:
1. Jörgen har bara en sammanhängande roll, hela IUG-gruppen skall stödja

honom i det arbete som behövs.
2. AP Magnus; Uppdatera matrikel och mailalias
3. AP Åsa; Uppdatera SMS-grupp
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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. Ingenting planera just nu. Vi startar när det öppnar upp igen.
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. Nästa fika tillfälle bestäms till den 2:a augusti, på Mormors Cafe i Nötabråne. 

Vi planera att köra ifrån Viggen-området vid 11:00.
1. AP Åsa; kolla upp och boka.
2. AP Bo; planera en rutt på ca 1.5h

VII. Låg aktivitet på detta just nu, dock så har det blivit en del kontakter med 
BMC gjorda.

VIII. MC-mässan i Ronneby under 2021. Ett första möte planeras i slutet av 
augusti/början av september, Roger och Stefan bör vara med på detta möte 
för att sedan se vilka som är lämpliga.

9. AP från föregående möte.
Inga som inte redan behandlats.

10. Övrigt
I. Efter ett antal virtuella styrelsemöten är det dags att vi försöker träffas fysiskt.

11. Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 9:e augusti runt lunch. Roger återkommer med plats 
och tid.

12. Mötet avslutades.

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