
 2008-02-20 Sid 1(3) 

 

 

Sveriges MotorCyklister 

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge 

Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87 

MCT-Möte Sollentuna 16 Februari 2008 

1. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Patrik informerade om att minnesanteckningarna ligger på www.svmc.se under 

”organisationen-protokoll-övriga protokoll”.  

 

3. Sporthojskurs Råd&Riktlinjer 

Niklas Lundin höll en utmärkt föreläsning om R&R V2.1  

 

4. Riktlinjer 1-6 Folksam MC-fortbildning 

Riktlinjer för 1-6 kurserna är förlegade och behöver en genomgång. Patrik efterlyser 

någon som kan hjälpa till i detta arbetet! Så länge dit inte är klart vi kör vidare med 

befintligt material i väntan på någon / några som kan ta initiativet till dessa nya 

regler. Materialet finns på: http://www.svmc.se/templates/Page.aspx?id=996 

 

Fråga: Vad är kravet för grundkursinstruktörer 

Svar: 2 dagars teori och 2 dagars praktik och en utbildning i LABC/HLR-utbildning. 

 

5. Inrapportering av deltagarlistor 

Inrapporteringen av de deltagare som inte föranmäls i bokningssystemet måste 

redovisas in i en speciell redovisningsmall. Viktigt är att listorna är kompletta så vi 

kan föra historik för kurserna och få hjälp vid tex forskning 

 

6. Bokningssystem för kurser 

Vi genomförde en visning av bokningssystemet och fördelarna med att få in alla i 

systemet. 

 

7. Framtida finansiering av vår verksamhet 

Se punktyen 12 

 

8. Instruktörsutbildningar 2008 

BMW-klubben och HDCS vill ha instruktörer, vi skall rekrytera dessa på sommarens 

customkurser. Distrikten uppmanas att hålla LABC/HLR-utbildningar för nya (och 

gamla) instruktörer under säsongen så vi kan hålla en praktisk instruktörsutbildning 

till hösten BMW-klubben och HDSC bekostar till största delen sin egen utbildning. 

 

9. SMC Fortbildningskurser i SMCs Namn 

Se punkt 10 

10. SMCs fortbildningar i framtiden vem arrangerar eller ansvarar 

En klar struktur har växt fram vem som arrangerar en godkänd SMC kurs. Klart är att 

är det en kurs som ger någon form av rabatt eller fördel genomförs den i SMCs regi!  
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11. Samarbete med HDCS  

Samtliga förespråkar ett samarbete med HDCS och ser fram mot att få hjälpa till med 

projektet. 

 

12. Ekonomi för distrikten på MC-fortbildning 

Mötet enades att inte längre eska bidrag för sina lokala kurser utan att riks behåller 

pengarna för att utveckla School och dess verksamhet. Distrikten förser bara ansvarig 

på kansli med uppgifter vilka kurser som genomförs. 

 

13. Vad skall kurserna heta 

Samlingsnamnet för alla utbildningar är ”MC-fortbildning”, hur döper vi övriga kurser. 

Referensgruppen för utbildningsverksamheten får förtroendet att ta fram en standard 

för namngivning av de olika kurserna. 

 

14. Lista på instruktörer 

Patrik efterlyser en instruktörslista med utbildade instruktörer. Den skall innehålla 

medlemsnummer, personnummer, namn och e-post. Senast fredag 22:e feb så vi har 

den till arrangörsträffen den helgen. 

 

15. Öppna instruktörskårer!! Får alla vara med? 

Instruktörskårernas funktion och öppenhet diskuterades och mötet var överens om att 

enhetlighet måste eftersträvas och att riks får lite större ansvar att försöka överblicka 

verksamheten och styra grupperna mot ett gemensamt mål. Alla var eniga att 

distriktens instruktörskårer skall ligga i distriktens verksamhet och inte som egna 

organisationer.  

 

16. Genomgång fördelar nackdelar instruktörskonferensen 

Instruktörskonferensen var uppskattat och bör finnas kvar. Patrik informerade om att 

det på ordförandemötet diskuteras mer ingående vilka möten som skall finnas och 

planeras i framtiden. Det är läns-10:an som betalar dessa möten så ansvaret och 

beslutet ligger inte hos MCT utan hos ordförandena. 

 

17. Instruktörskläder via Jofama 

Kläder är på gång och MCT-mötet ser fördelarna med upphandlingen. 

 

18. Bromsveckan (Tvärnit) 

Deltagarna informerades om det upplägg som presenterats på instruktörskonferensen 

och alla tyckte det var ett bra förslag. Det blir inte det stora projekt vi hoppats på men 

samtliga uppmanas att ta kontakt med handlare för att få till så många bromsövningar 

som möjligt.  

 

19. Däck till instruktörer 

Patrik informerade om medlemsförmåner och extra förmåner för instruktörer. Bl.a. 

mycket bra priser på däck 
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20. Marknadsföringsmaterial 

Marknadsföringsmaterial från centralt håll efterfrågas. Kansliet får avgöra om det 

finns resurser till det. 

 

21. .Övriga frågor 

Inga frågor att behandla 

22. Mötets avslut. 

Patrik tackade för ett synnerligen trevligt och givande möte 

 


