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SMC Blekinge Styrelsemöte 2020-08-09

Plats: Lilla Galtsjön
Tid: 13:30

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

Frånvarande:
Ledamot. Åsa Willander Strömberg
Ledamot. Jonathan Argarius
Suppl. Bo Sjögren

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. Jörgen har skrivit ihop ett kåseri som har publicerats och har fler på gång.

7. MTC
I. Alla listor har blivit uppdaterade och riks har också blivit informerade om 

förändringen för posten som MCT.
II. Det har kommit upp ett par uppslag på grusplaner som skulle kunna 

användas.
III. Roger har fått namnen på de kontaktpersonerna som Jonathan har haft 

jobbat med och skickar vidare dessa till Jörgen.
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8. SMC Sydöst/Vår verksamhet under 2020
I. Bo har nu fått kontakt och vi väntar på hur de ställer sig till förslaget.
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. Vi behöver kolla upp möjligheten att använda de grusplanerna som kommit 

upp. Vi planerar preliminärt en vanlig kurs på Rosenholm den 19:e eller 26:e 
september.

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 samband med kursen den 19:e eller 26:e september kan vi ha nästa 
sponsrade fika-tillfälle. 

VII. Förslag finns att bjuda in klubbarna en vardagskväll till Solsta Towers och 
föra en allmän dialog för att se hur vi kan utveckla ett samarbete.

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. Hur ska vi hantera utbildningen av instruktörer inom distriktet?

Utbildning av instruktörer är en viktig del för att kunna genomföra 
fortbildningar för vår medlemmar. Det är också viktigt att en instruktör har ett 
genuint intresse och vill lära ut av sina kunskaper. När en (blivande) 
instruktör får betald utbildning så innebär det också att man har en 
förväntning på att vara aktiv som instruktör de närmaste tre åren.

11. Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 7:e september 18:30 på Google Meets. Virtuella 
möten fungerar bra, men att fysiskt mötas har ett mervärde och vi bör försöka 
göra detta åtminstone 3-4 gånger per år.

12. Mötet avslutades.

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