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SMC Blekinge Styrelsemöte 2020-12-07
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
Valb. Kent Hård

Frånvarande:
Suppl. Nadja Dolgova

1. Roger öppnar mötet.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till mötets protokollförare valdes Magnus.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Ekonomirapport
Ingen förändring, vi har en stadd kassa.
Beslut om den förändrade fördelningen av riks-10:an är inte taget och är
oförändrat tills vidare.

6. Distriktsinformatör/Webansvarig
I. På träffen för kvinnliga motorcyklister i Blekinge visade det sig att de med
nytagna körkort hade missat att SMC-medlemskap är en del av
informationsmaterialet. AP Roger att kolla upp hur informationen ifrån SMC
presenteras och delas ut.
II. Nästa distriktsspalt har manusstop den 7:e december och kommer ut v3.
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7. MTC
I. Riksmötet för MCT
1. Kurser under nästa säsong
Vi planerar med att kunna köra, men enl myndigheternas
rekommendationer.
Måste vi vara nära, se till att ha extra skyddsutrustning, tex munskydd.
Kiosk och mat måste hanteras beroende på situationen, men undvik att
skapa situationer med köande.
2. Internutbildning
Trafikkopplingen i våra kurser är viktiga, bl.a. för vår certifiering.
Efter R&R 3 kurserna så kommer det att startas upp kurser i Aktiverande
Pedagogik då det är kunskap som behöver förstärkas.
3. Skadestatistiken följer samma kurva som tidigare år.
4. Det rekommenderades att de internutbildningsdagar som hålls gärna är
distriktsöverskridande och att de har ett tema för dagen.
5. Datum för kurser kommer att läggas upp allt eftersom.
6. Det är viktigt att tänka på hur vi agerar på sociala medier när vi kan
förknippas med SMC. Vi är en organisation som öppen för och
välkomnande för alla.
7. Det har öppnats upp en möjlighet om att kunna använda
friskvårdsbidraget för våra aktiviteter iom att vi numera går under
riksidrottsförbundet. Arbete pågår för att kolla upp vad som egentligen
gäller.
8. Man har börjat kolla på hur vi kommer att ser ut om 5 år. Typer av
motorcyklar, drivmedel, mm.
9. Det diskuterades också vad som kunde göras för att fånga upp yngre
generationer in i SMC.
II. Våra västbeställningar är klara.
III. Motocrossbanan som Vissefjärda CK driver har kollats upp och det borde gå
att genomföra steg 2/3 utbildningar på grus där utan några problem. Det går
bra att skapa ett antal små slingor med olika typer av övningar.
8. SMC Blekinge internt
I. Information ifrån SMC Riks om vem som gör vad finns på Rushfiles, under
styrelsen/foldrar.
Rogers bedömning är att den uppdelning som vi har är i linje med detta
material.
II. Ansvar och lojalitet
I alla de tillfällen när vi kan förknippas med SMC så måste vi alla agera för
SMCs bästa och enligt de riktlinjer som SMC har.
III. Arbets- och planeringsdag
Vi behöver sätta oss ner och planera vårat arbete inom styrelsen för det
kommande året. Vi siktar på att fastställa riktlinjer efter årsmötet.
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9. SMC Sydöst/Vår verksamhet under 2020/2021
I. Årsmötet 2021 fastställs till 28 februari 13:00-15:00 på Ronneby Brunn
II. Julbordet har ställts in pga hårdare restriktioner.
III. På ordförandekonferensen som hälls virtuellt tog bla följande punkter upp:
1. Vi har en ny ordförande inom SMC.
2. Vi fick beröm för bra initiativ för vår träff för kvinnliga motorcyklister.
3. På det virtuellt hållna SMC årsmötet var 158 deltagare, vilket var ett
normalt deltagarantal gentemot tidigare år.
4. Vi har en arbetsgrupp som jobbar på vår strategi för oss om 5 år.
5. Jobbar mycket på EU-nivå för MC-frågor.
6. Det önskas en bättre lokal politisk anknytning i distrikten.
7. Vi har ett nytt affärssystem på gång.
8. Det planeras för en central lagringsplats för distrikten för viktiga
dokument.
9. Formen för näst årsmöte diskuterades, kanske behöver hållas virtuellt.
10. Skillnaden i åsikten mellan SMC och Trafikverket togs upp då SMCs
arbete har fått bra respons i Europa.
11. Iom omfördelningen av distrikts-10am så diskuteras det ifall inte fler
centrala kurser, tex Råd&Riktlinger, skulle kunna betalas centralt.
12. Det finns möjlighet att köpa alkotestare till rabatterat pris, men just nu så
är det tveksamt ifall vi kan ha någon praktisk nytta av den.
13. Nytt DO-möte kommer att ske i mars eller april
IV. 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.
V. Kurser som vi planerar för kommande år är:
1. Avrostning Rosenholm 8-9 maj. Vi planerar för den 9:e som en dag för
kvinnor, men vi behöver veta hur intresset är för detta.
2. Gruskurs Ronneby 12 juni
Vi behöver lösa med betalning då vi helst vill undvika hålla på med kontanter.
VI. Ingen aktivitet händer mellan distrikten just nu, förhoppningsvis kommer
detta igång till våren när kurserna drar igång.
VII. Vår närvaro på trafikskolorna satsar vi på att dra igång till våren, kanske med
lite nytt material. Dock ska Roger kolla upp hur trafikskolorna hanterar det
värdebevis som kommer med varje nytaget MC-körkort.
VIII.Sponsrade MC-Fik är avslutade, men det har varit ett bra koncept och vi
satsar på att fortsätta nästa år i samma stil.
IX. För att öka vår synlighet hos våra lokala klubbar så ska vi planera närvaro
hos dem efter vårat årsmöte.
X. Planerna med en MC-mässa på RON har skjutits på framtiden.
10. AP från föregående möte.
Inget.
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11. Övrigt
I. Jörgen saknar den blå-gula SMC tröjan. Roger och Jörgen kollar upp vad
som vi har i förrådet.
II. Det finns flera stora aktörer som har kompletta sviter med online-program
(kalkyl, lagring, kommunikation, mm) som ytligt har kollats upp. Iom att vi nu
använder Google Meets regelbundet så kollar vi vidare på vad som behövs
för en ideell organisation att sätta upp något mer komplett. AP Magnus att
kolla upp detta.
12. Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 4:e januari på Google Meets 18:30
13. Mötet avslutades.

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

