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SMC Blekinge Styrelsemöte 2020-09-07

Plats: Google Meets
Tid: 18:30

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

Frånvarande:
Ledamot. Jonathan Argarius
Valb. Kent Hård

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. Distriktsspalten är denna gång tillgänglig på hemsidan/facebook.
II. Åsa har fått signaler på att genomföra en träff enbart för kvinnor som kör MC 

så att vi kan fånga upp andra aspekter. I förlängningen så bör detta gå in i de
vanliga aktiviteterna.

III. Sista datum för nästa spalt i MC-Folket är 17/9, kommer ut i vecka 43.

7. MTC
I. Kurser under hösten. Rosenholm; Kontaktpersonen på kommunen har inte 

återkommit, Jörgen skall påminna att vi fortfarande väntar. Kontaktperson 
ifrån försvaret väntar vi fortfarande på. Ingen information tillgänglig 
när/om/hur vi kan använda denna i höst.

II. Cirkusplanerna i Karlskrona (mittemot den nyaste sjukhusparkeringen) och 
Ronneby (ute vid Risatorp) har vi fått positivt gensvar på att kunna använda.

III. Vi satsar på att genomföra en gruskurs den 26 september i Ronneby, då den
ligger nära till grusrundan som redan är rekad sedan tidigare.

IV. Magnus och Jörgen åker till Säfsen för gruskonferens 2-4 oktober.
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V. Uppe i Vissefjärda finns en crossbana som vi har möjlighet att kunna utnyttja 
för mer avancerade gruskurser. Vi behöver få klarhet i vilka försäkringar och 
villkor som gäller på denna plats innan vi kan använda denna plats. Vi bör 
också samordna aktiviteter här med Kalmar och Kronoberg.

8. SMC Sydöst/Vår verksamhet under 2020
I. Vi har inte fått ett svar om en fast möteslokal ännu, men Bo fortsätter att få 

fram 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 för kurser som vi ska genomföra.
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 MC-fika är den 19:e september med start vid Viggen-området, 

destination Sött och Salt, Kristianopel.
VII. Vi ska kontakta klubbarna i Blekinge för en träff med delar av deras styrelse 

för att se vad vi kan göra för dem för att få upp aktiviteten.
VIII. Planering ligger fast för att ha en MC-mässa på RON i mars 2021. Roger 

ska åter ta kontakt i november för att se vad vi kan bidra med.

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

10. Övrigt
I. Vi behöver få fram en utbildningsplan för 2021, IUG får ta tag i detta.

11. Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 5:e oktober 18:30 på Google Meets.

12. Mötet avslutades.

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