Protokoll
2020-12-02

SMC Blekinge Styrelsemöte 2020-11-02
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
Valb. Kent Hård

Frånvarande:
Suppl. Nadja Dolgova

1. Roger öppnar mötet.
2. Dagordningen godkändes efter punkt 7 MCT flyttas upp till ovan punkt 5 Ekonomi
pga Riks MCT möte klockan 19:00.
3. Till mötets protokollförare valdes Magnus.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. MTC
I. Den 20:e november är det sista dagen för att beställa västar för olika
funktioner till 2021.
II. School kommer ut med en bilaga efter jul. Där ska vi se till att får med de
övningsplatser som vi planerar att använda under 2021 (cirkusplatsen i
Ronneby och Rosenholm).
III. Datum för nästa års kurser ska diskuteras den 5:e november inom IUG, efter
det kommer datum för vidare beslut.
IV. Riks MCT möte sker idag, på agendan finns:
1. Hur ska vi genomföra nästa säsong. Begränsningar?
2. Västar
3. Hur kommer det pågående systembytet påverka SMC School.
6. Ekonomirapport
Den senaste månaden har kostnader varit för västar, våran web-/maildomän,
samt ordförande konferensen. Vi har fortfarande en stadd kassa.
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7. Distriktsinformatör/Webansvarig
I. Det som behandlades på riksmötet för informatörer/webmasters var bla
följande saker:
1. Det är viktigt att vi använder vår grafiska profil på rätt sätt så att vi är lätta
att känna igenom i olika situationer.
2. Det är snart dags för att fastställa innehållet i SMC-boken med bla träffar
och rabattställen. Den fysiska versionen är fortfarande väldigt populär
trots att webben och mobil-appen är mer uppdaterade.
3. Bara ca 25% av de som äger en MC idag är SMC-medlemmar.
4. Av de 6000 nytagna körkorten i år så blev bara ca 800 medlemmar, trots
att medlemskap ingår.
5. Riks har stor kunskap runt det politiska delen av vårat arbete, dra nytta
av detta för det lokala arbetet.
6. Nytt utseende för svmc.se kommer troligen att driftsättas första halvåret
2020.
II. Nästa distriktsspalt har manusstop den 7:e december och kommer ut v3.
III. På träffen för kvinnliga motorcyklister i Blekinge så kom följande fram:
1. Det var en hel del med nytagna körkort bland de som var där.
2. Det fanns önskemål på mekkurs, avrostning, samt även gruskurs.
3. Andan var att vi inte ska göra specifika aktiviteter för kvinnor utan se vad
som är intressant att skapa aktiviteter runt.
4. Planer finns att träffas igen under våren.

8. SMC Sydöst/Vår verksamhet under 2020/2021
I. Årsmötet 2021 föreslås till 28 februari på Ronneby Brunn
II. Vi kollar upp vilka julbord som finns, kostnaden som vi har sett är mellan 200
och 700. Vi väljer ett prisvärt alternativ.
AP Bo: Kolla upp Mandeltårtan vad som de erbjuder så bestämmer vi efter
det.
III. Det ska vara ordförandemöte den 21 november. Finns det punkter som vi vill
belysa skicka info till Roger.
IV. Vi har fått bra kontakt med Bergslagskrogen (som driver golfrestaurangen).
Förslaget är att vi tar nästa styrelsemöte där då priser var baserat på antalet
personer som samlas, men fortfarande väldigt rimligt.
V. 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.
VI. Kurser inför nästa år ska diskuteras den 5:e.
VII. Ingen aktivitet händer mellan distrikten just nu, förhoppningsvis kommer
detta igång till våren när kurserna drar igång.
VIII. Vår närvaro på trafikskolorna satsar vi på att dra igång till våren, kanske
med lite nytt material.
IX. Sponsrade MC-Fik är avslutade, men det har varit ett bra koncept och vi
satsar på att fortsätta nästa år i samma stil.
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X. För aktivering av distriktets medlemmar/klubbar har vi skapat en kontaktyta
till några klubbar och när det vi har information om kommande aktiviteter ska
vi börja nyttja dessa.
XI. 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.
Utbildningsplan inför 2021 är fortfarande aktuellt att göra nu när alla planerade
aktiviteter med avseende på utbildningar är avklarade.
10. Övrigt
I. Informationsmötet med våra lokala klubbar
1. 11 klubbar var inbjudna, 3 kom. Flamman, BMC och Hökarna
2. Vidare informationsspridning sker via en centrala adress till respektive
klubb som vi nu har.
3. Vi delar uppfattning om vad SMC och vad respektive lokal klubb ska
göra.
11. Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 7:a december på Bergslagskrogen 18:30
12. Mötet avslutades.

Ordf:………......................................
Roger Breiner

Sveriges MotorCyklister
E-post: styrelsen@smcblekinge.se, web: www.svmc.se

Sekreterare:………………..……………..
Magnus Vigerlöf

