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SMC Blekinge Styrelsemöte 2021-02-01

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
Inget nytt sedan förra mötet.
Revisionen är pågående.

6. Distriktsinformatör/Webansvarig
I. Några av de med nytagna körkort som inte fått SMC värdebevis har fått nu. 

Det är upp till var och en att be sin trafikskola om denna komplettering, så vi 
fortsätter detta arbete genom att vi ska försöka vara närvarande någon gång 
under utbildningen för att informera om oss och denna möjlighet.

II. Lite information har inkommit om virtuella alternativ för årsmöte.
Teams – inriktat mot företag.
Zoom – Vissa fördelar, men den fria varianten är tidsbegränsad.
Meets – lätt, men vissa har problem med att koppla upp.
Det finns tjänster på nätet som kan tillhandahålla extra funktionalitet så som 
omröstningar (tex mentimeter.com).

III. Besiktningen i Karlshamn har inte ännu bestämt hur de ska göra med öppet 
hus i år. De ska återkomma när det närmar sig.
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7. MTC
I. Examination av instruktörer

Det är planerat att två examinationstillfällen ska genomföras under 2021. 
Kristianstad i maj och Västerås i september.

II. Värdebevis för kurser som bara är giltiga för 2020 är föreslagna att även 
gälla för 2021 pga att det gått så få kurser föregående år.

III. Avrostning och gruskurs
Kontakt ska tas nu för att börja planera våra kursen på Rosenholm och i 
Ronneby.

8. SMC Sydöst/Vår verksamhet under 2021
I. Årsmötet 2021 den 28 februari 13:00-15:00 på Ronneby Brunn

Vi har fått svar på om det går att skjuta på årsmötet utanför de datumen som 
står i våra stadgar. Det är ok under förutsättning att revisionsdokumenten 
kommer in i tid ändå till SMC Riks.
Pga rådande omständigheter och begränsningar i fysiska möten som kan 
hållas och att vi förutspår att det kommer att bli en del tekniska problem för 
att kunna koppla upp de som har rätt att närvara så har styrelsen enhälligt 
beslutat att skjuta fram årsmötet till första halvan av juni. Det anses att 
chanserna för att kunna hålla ett fysiskt möte är betydligt större då.

II. Arrangemanget ’En kväll på MC’ har blivit distribuerat till distrikten då 
riksdagsledamöterna jobbar mer på distans. Vi beslutade att vi ställer upp på 
någon aktivitet, men vi får se lite mer exakt vad det kan bli beroende på det 
intresse som finns. Åsa och Stefan blir våra kontaktpersoner för detta.

III. 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.

IV. 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

V. Ingen aktivitet händer mellan distrikten just nu, förhoppningsvis kommer 
detta igång till våren när kurserna drar igång.

VI. Vår närvaro på trafikskolorna satsar vi på att dra igång till våren. Bo tar på 
sig att vara aktiv med detta då han har mest möjlighet då dessa tillfällen är 
på arbetstid för de flesta.

VII. Sponsrade MC-Fik satsar vi att vi håller 3-4 stycken ifrån maj och framåt.
VIII.I närtid finns inget planerat till aktivitet av våra medlemmar.

9. AP från föregående möte.
Inget.
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10. Övrigt
I. Swish-dekaler finns nu hos Roger
II. När vi ska träffa våra lokala riksdagspolitiker så behöver vi har tänkt igenom 

vad vi vill belysa.
III. Aktiviteten ’En kväll på MC’ är ju riktat till riksdagsledamöter, borde vi inte 

kunna ha någon liknande aktivitet får lokalpolitiker för att belysa våra behov 
och vad vi kan göra.

11. Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 1:a mars på Google Meets 18:30

12. Mötet avslutades.

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