
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns årmöste den 24 oktober 2015 på 
Nässjö MCC klubbstuga, Stensjön.   
 

 

Datum Lördagen den 24 oktober 2015 

 

Plats: NMCC, Stensjön 

 

Tid: Kl 16.00-18.00 

 
Närvarande 29 röstberättigade medlemmar – se lista i bilaga 1  

 

 

 

§ 1 Öppnande Ordförande Pernilla Freij hälsade välkommen till årsmötet    

§ 2 Ordf och sekr 

för årsmötet 

Beslutades  

Att till ordförande för årsmötet välja Pernilla Freij 

Att till sekreterare för årsmötet välja Tommy Bernevång Forsberg 

§ 3 Justerare / 

rösträknare 

Beslutades 

Att välja Anna Eek och Mikael Hultberg till justerare och rösträknare.  

§ 4 Röstlängd Beslutades 

Att fastställa röstlängden 29 röstberättigade medlemmar enligt 

bifogad lista. (30 närvarande varav 29 var SMC-medlemmar) 

 

§ 5 Godkännande 

av kallelse 

Enligt § 4.3 skall kallelse göras till alla medlemmar senast 4 veckor 

före årsmöte. Kallelse har angetts i MC folkets tidning. Därutöver har 

kallelse skickats till samtliga klubbar den 2 oktober. 

 

Beslutades 

Att godkänna kallelse till årsmötet  

§ 6 Dagordning Beslutades  
Att fastställa dagordningen enligt förelagt förslag. 

§ 7 Verksamhets-

berättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2014/15 presenterades och gicks genom. 

Några uppgifter behöver justeras.  

 

Beslutades 

Att godkänna verksamhetsberättelsen, med nämnda justeringar och 
lägga denna till handlingarna 

 

Se bilaga 2 

§ 8 Resultat och 

balansräkning 

Resultat och balansräkning presenterades. 

Det goda resultatet beror bla på att vi fick hjälp med kostnaderna för 



Elmiamässan i april  

 

Beslutades 

Att godkänna resultat och balansräkning och lägga denna till 

handlingarna 

Samt att fastställa årets resultat till 25.214 kr.  

 
Se bilaga 3 

§ 9 Revisorernas 

berättelse 

Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna  

 

Revisorerna föreslår att styrelse och dess kassör beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret. 

§ 10 Ansvarsfrihet Beslutades 

 

Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och dess 

kassör ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 11 Motioner Det föreligger inga motioner till årsmötet 

§ 12 Verksamehets-

inriktning 2016 

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning presenterades 

 

Beslutades 

Att anta styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2016.  

 

Se bilaga 4 

§ 13 Budget 2016 Styrelsens förslag till budget presenterades 

Frågor ställdes omkring några olika poster, bla reklamtryck och 

utbildningar. Gavs information om att budgeten bygger på att SMC 

distriktet beviljas ett bidrag från region Jönköping Län om 100.000 kr. 

Därav att satsningar kan göras på reklam och marknadsföring och 

utbildning – skulle detta inte beviljas, så måste justeringar göras.  

 
Beslutades 

Att anta styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2016 

Att bevilja styrelsen mandat att göra ev erforderliga förändringar av 

budget i det fall bidraget från region Jönköping län inte blir i enlighet 

med ansökan. 

 

Se bilaga 3 

§ 14 Ordförande för 

2016 

Beslutdades 

Att enhälligt välja Pernilla Freij till ordförande för ett år, 2016 

§ 15 Övriga 

ledamöter 

Beslutades 

Att välja följande till ledamöter för två år, 2016-2017 

- Jan Karlsson, Jönköping, omval 

- Tommy Bernevång Forsberg, Bankeryd, nyval 
- Arnold Carlzon, Nydala, nyval 

§ 16 Suppleanter Valberedningen har inget förslag på suppleanter. 

Frågan ställdes om någon är intresserad av att ställa upp i styrelsen 

som suppleant. 

 



Ordförande gav en information om styrelsens arbete och vad som 

förväntas. Därefter nominerades det tre personer till suppleant i 

styrelsen. 

 

Efter detta lämnades tre förslag på suppleanter/ersättare till 

styrelsen.  

 
Beslutades 

Att välja välja de tre föreslagna, Leif Rogö, Jönköping, Johan Olofsson 

Nässjö och Lars Friman Nässjö till suppleanter för ETT år.    

§ 17 Revisorer Beslutdes 

Att till revisorer välja Martin Ekström och Håkan Eriksson, omval.  

§ 18 Valberedning Beslutades  

Att välja Anna Eek, Tenhult och Gunnar Carlsson, Nässjö till 

valberedare inför nästa ordinarie årsmöte med Anna Eek som 

sammankallande  

§ 19 Övriga ärenden Diskuterades och uppmanades om att aktivera oss kring 
trafiksäkerhetsfrågorna, SMCs uppror mot trafikverkets särregler om 

åtgärder för att få bort motorcyklar från trafiken. Varje SMC-are har 

stor uppgift att vara med och sprida information och vara med och 

skriva under uppropet från SMC centralt. SMC distriktet kommer att 

jobba vidare med detta i enlighet med verksamhetsinriktningen.  

§ 20 Avtackning Ordförande tackade Stefan Wiktorsson för hans tid som ledamot i 
styrelsen och överlämnade en present. 

§ 21 Avslutning  Ordförande tacka för bra deltagande i årsmötet och förklarade 

årsmötesförhandlingarna för avslutade.  

 

Stort tack riktas till NMCC för att de ställt upp och upplåtit sina lokaler 

till SMCs årsmöte.  

 
Efter årsmötet inbjöds alla deltagare till att vara med i NMCCs 

oktoberfest 

 

 

Dag som ovan 

 

 
 

 

Tommy Bernevång Forsberg   Pernilla Freij 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Anna Eek    Mikael Hultberg 

Justerare      Justerare  

  



Deltagare vid SMCs årsmöte den 24 oktober 2015. 

Bilaga 1 

Johan Westerberg Dragons MC 

Jan Karlsson Dragons MC 

Mikael Hultberg Moonriders 

Pernilla Freij Moonriders 

Stefan Wiktorsson Vätterbygdens MCK 

Arnold Carlzon Klubblös 

Rune Nilsson Vetlanda MC 

Håkan Fransson NMCC 

Göran Johansson NMCC 

Leif Rogö Klubblös 

Lars Friman NMCC 

K-L Karlsson NMCC 

Gunnar Carlsson NMCC 

Kerstin Johansson NMCC 

Monica Holst HTC 

Sven Cesar HTC 

Jan Magnfält NMCC 

Gunilla Magnfält NMCC 

Johan Olofsson NMCC 

Torbjörn Ahl HTC 

Anna Eek Camp Swampy MC 

Ingemar Kvist NMCC 

Lennart Danielsson HTC 

Per Johansson NMCC 

Yvonne Krantz NMCC (ej SMC-medlem) 

Lisbeth Brönner Ander NMCC 

Tommy Bernevång Forsberg Moonriders 

Lasse Strål NMCC 

Stig Holm NMCC 

Elisabeth Holm NMCC 

  



 

 

Bilaga 2 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 140901-150831 
 

 

 

Alla sköna bikers i Jönköpings län. Nu har ytterligare ett MC-år gått. Som SMC-are har vi en viktig 
uppgift att låta fler få uppleva den härliga känslan av att köra motorcykel – men vi har också ett 

ansvar att motverka tendenser till att myndigheterna inför särregler för att utrota oss bikers. För att 

vi skall lyckas med detta så krävs det att vi är många som säger ifrån. Vår förhoppning är att alla i 

Jönköpings län skriver under uppropet som finns på SMCs hemsida. Kombinerat med detta så har vi 

som SMC en viktig uppgift att med hjälp av våra duktiga instruktörer arrangera aktiviteter som gör 

alla MC-åkare i länet mer säkra och kunniga om hur deras hojar funkar i olika situationer. Det är den 

här typen av åtgärder som kommer att göra MC-åkandet säkrare och tryggare – inte att införa 

särregler för att försvåra MC-åkande.  

 

Årsmöte 
 

Lördagen den 25 oktober hölls årsmöte på VMCK i Bankeryd. Medverkande gjorde Jörgen Persson 

från Trafikverket och talade om verkets arbete för ökad säkerhet på motorcykel och moped. 20 

röstberättigade medlemmar var närvarande.  

 

Styrelsen 
Vid årsmötet den 25 oktober valdes följande styrelse.  

 

Ordförande   Pernilla Freij, Tenhult (vald för ett år) 

Vice ordförande  Stefan Wiktorsson, Jönköping, vald till 2015 
Kassör   Johan Westerberg, Habo, vald till 2016 

Sekreterare   Fari Sah, Jönköping, vald till 2015 (avgick sommaren 2015) 

Vice sekreterare  Joakim Eek, Tenhult, vald till 2016 

Övriga  Mikael Hultberg, Jönköping, vald till 2016 

  Jan Karlsson, Jönköping, vald till 2015 

 

Ersättare  Tommy Johansson, Värnamo, vald för ett år (avgick sommaren 2015) 

  Tommy Bernevång Forsberg, Bankeryd, vald för ett år 

 

Övriga valda funktionärer 
Revisorer  Martin Ekström och Håkan Eriksson 

Valberedare  Anna Eek och Styrbjörn Lüning 

 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. Samtliga protokoll finns utlagda på 

SMCs hemsida.  

 

Styrelsen har deltagit i årets konferenshelg i nov på Arlanda Stad, SMC-ordförandemöten samt 

länsårsmöte. 

 
Anna Eek från styrelsen var röstberättigade ombud vid SMCs årsmöte i september 2014. Anna Eek 

blev också vid detta årsmöte invald i SMC riksstyrelse som ordinarie ledamot.   



 

Medlemmar 
 

Antalet medlemmar i SMC Jönköpings län uppgick den 2015-08-31 till 2881 personer vilket tyvärr är 

en minskning med 89 medlemmar från föregående år. 

 

Olika funktioner/arbetsuppgifter: 
 

MCT 
Jan Karlsson har varit ansvarig för MCT. Under året har olika insatser gjorts för att få fler SMC-

medlemmar att vilja gå instruktörsutbildningen. Några är snart klara för legitimation. Men vi behöver 

fler instruktörer för att klara det behov som finns bl.a i samband med avrostningar.  

 

Under året har MCT och Instruktörer arbetat med vår pedagogik för att arbeta mer coachande, i 

enlighet med SMCs centrala riktlinjer.  Vi har under året tagit in 2 st instruktörsaspiranter. Dessa ska 

medverka på våra Grundkurstillfällen under våren.  Vi räknar med att dessa aspiranter kommer att 

examineras under 2016. 

 

Vi har under 2015 haft 2 st grundkurser (avrostningar) i länet. (skulle varit en till, men denna blev 
inställd pga snöväder) Dessa har varit populära där många medlemmar har deltagit  

 

Vägspanare 
Joakim Eek har varit ansvarig för ”vägspanarfunktionen”. Fler av länets medlemmar behöver bli 

aktiva med att rapportera in brister i trafikmiljön så att snabbare förändringar och förbättringar kan 

göras. 

 

SMC-appen 
Fari Sah har haft ansvaret för SMC-appen.  Detta är en bra funktion för att kunna informera våra 

medlemmar om aktiviteter och händelser i länet. Tyvärr har de tekniska förutsättningarna gjort att 
denna inte kunnat uppdateras på rätt sätt.  

 

MC-folket 
I länsspalten har styrelsen gett medlemmarna fortlöpande information om vad som hänt i länet. 

Stefan Wiktorsson har varit redaktör för länets spalt i MC-folket. Det skulle kunna läggas in fler 

aktiviteter i denna, men det förutsätter också att SMC-klubbarna i länet hör av sig till vår redaktör. 

Detta är en utmärkt och billig informationskanal. 

 

Media 
Under året har styrelsen, med ordföranden i spetsen, jobbat för att få media att uppmärksamma 
SMCs frågor. I samband med Start2Ride i våras fick vi stor utdelning i såväl tidning genom Jönköping 

NU men också i övriga kanaler. Även under sommaren när många MC-olyckor rapporterades fick 

ledamöter i styrelsen medverka i nyhetsrapporteringen.  

 

SMC-distriktets Facebooksida uppdateras kontinuerligt. Men mer kan läggas in också här av såväl 

inbjudningar till evenemang som rapporter från händelser runt om i länets SMC-klubbar.  Även här 

har ordförande haft en nyckelfunktion. 

 

  



Aktiviteter, PR 
 

Elmia Custom Motorshow  
Under påskhelgen fanns SMC Jönköpings 

län som vanligt med på Elmia Custom 

Motorshow. Denna gång hjälpte SMC 

centralt till ännu mer med såväl 

ekonomiska resurser som material och 

monterutrustning.  Även närliggande 
distrikts medlemmar var med och hjälpte 

till med bemanningen av montern. Under 

de fyra dagarna hade vi möjlighet att 

informerade om SMC: s verksamhet. Vi värvade medlemmar och deltagare till SMC: s aktiviteter. 

Detta arrangemang har visat sig vara ett bra sätt att marknadsföra SMC. Till dem som medverkar 

skickar vi ett stor Tack och vi hoppas att vi ses även nästa år 2016. 

 

Start2Ride 
Lördagen den 12 maj arrangerades för första 

gången Start2Ride i Jönköpings län. Detta 
gjordes på Adritos gård på Torsvik. Några 

företag, bl.a MC-proffs och Mascot motor var 

där och visade nya maskiner och lät nyfikna få 

provköra. BA trafikskola hade ”provapåkörning” 

för de som var 18 år eller äldre, vilket var 

mycket populärt – över 100 personer provade 

på att köra MC för första gången.  Vi hade också 

avrostning där ett 30-tal personer deltog. 

Därutöver hade Swemo ställt upp med möjlighet för de yngre att köra MC och prova på detta. Det 

var totalt över 150-tal personer som fick pröva på något av aktiviteterna. Totalt var det bortåt 400 
besökare.  

 

Detta var ett mycket lyckat arrangemang som bör återkomma – men vi kan notera att SMC 

Jönköpings län behöver såväl fler instruktörer som fler funktionärer vid ett sådant arrangemang.  

 

Marknadskortegen. 
Den 29 maj var det dags igen för Marknadskortegen. 

Redan tidigt på eftermiddagen började motorcyklister 

ifrån länet samlas nere vid vårt tält på Jönköpings 

marknad. Kl. 20.00 samlades vi sedan uppe vid Elmia. Vi 
körde kortege genom Jönköping och vidare ut till 

Vätterbygdens MCK i Bankeryd.  Polisen hade denna gång 

ställt upp med mycket bra bemanning och hjälp för att 

genomföra kortegen. Det var ca 150 motorcyklar som 

deltog – något mindre än vanligt. Ett stort tack vill vi ge till 

Vätterbygdens MCK som återigen ställde upp på ett 

föredömligt sätt och fixade korv och dricka vid deras klubbstuga.  Vi hoppas på samma fina 

samarbete även nästa år. 

 

Kvällsträffar 
Under säsongen som gått har många av våra klubbar tex Vätterbygdens MCK, Höglandets Touring 

Club och Nässjö MCC anordnade kvällsträffar. SMC Jönköpings län har försökt medverka på så många 



som möjligt. I maj firade Nässjö MCC 50 årsjubileum, där SMC var med. I slutet av augusti var det 

Moonraiders tur att fira 30 årsjubileum. SMC var också med på detta.   

 
Klubbkonferens 
Denna gång stod VMCC för lokal och service. Mötet besöktes av 5 klubbar från länet. Men det 

behöver vara fler klubbar som kommer, då det är på dessa möten som vi planerar kvällsträffar och 

årets övriga aktiviteter. 

 

Ekonomin 
 

Ekonomin för SMC Jönköpings län har varit god. Bl.a har SMC-distriktet erhållit ett verksamhetsbidrag 

från Region Jönköpings län som varit välbehövligt för att kunna arrangera många av aktiviteterna.  

Omsättningen under verksamhetsåret har varit 135.840 kr.  

 

Slutord 
Till sist vill vi från styrelsen tacka alla de som stöttat och hjälpt till under verksamhetsåret med olika 

arrangemang. Ingen nämnd ingen glömd. Vi uppmanar alla medlemmar att fortsätta medverka med 

förslag och idéer som vi kan genomföra i distriktet. 

 
Glöm inte bort att meddela dåliga och farliga vägar till vagspanare@smcjonkoping.se  

 

Styrelsen arbetar för att ännu fler ska upptäcka hur härligt det är att köra motorcykel. 

Vi arbetar även för att alla som redan upptäckt detta ska kunna fortsätta köra motorcykel och färdas 

säkert och riskmedvetet på våra vägar. 

 

 

Jönköping den 19 oktober 2015 

 

 
Pernilla Friej, Ordförande   Stefan Wiktorsson, Vice ordförande 

 

 

Johan Westberg, Kassör   Mikael Hultberg 

 

 

Jan Karlsson    Joakim Eek 

 

 

Tommy Bernevång Forsberg (ersättare) 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 

Resultaträkning  för SMC i Jönköpings län 2014/15 samt budget för 2015/16 

 
Konto Specifikation Resultat 2014/15 

Budget 

2015/16  

5010 Lokalhyra -1 264,00 

 

-1 500 

5410 Förbrukningsinventarier -6 750,00 

 

-10 000 

5460 Förbrukningsmaterial -79,80 

 

-1 000 

5611 Drivmedel för personbilar -204,35 

 

0 

5800 Resekostnader -19 936,00 

 

-31 000 

5910 Annonsering -381,16 

 

-1 500 

5940 Reklmtryck 0,00 

 

-18 000 

5940 Utställning och mässor -14 718,00 

 

-11 000 

6110 Kontorsmaterial -428,00 

 

-2 500 

6570 Bankkostnader -2 187,00 

 

-1 500 

6590 Övriga externa tjänster -29 609,10 

 

-23 000 

6993 Lämnade bidrag 0,00 

 

-3 000 

7382 Kostnadsfria måltider -15 999,15 

 

-12 000 

7690 Utbildning -19 071,00 

 

-50 000 

 

Summa kostnader -110 627,56 

 

-166 000 

 

  

 

  

3690 Övriga sidointäkter 8 315,00 

 

0 

3989 Erhållna bidrag och intäkter 127 527,00 

 

166 000 

 

Summa intäkter  135 842,00 

 

166 000 

 

  

 

  

 

Summa resultat 25 214,44   0,00 

 Balansräkning för SMC Jönköpings län 2014/15  
 Ingående   Utgående  

1910 Kassa 750,00 

 

750,00 

1930 Checkräkningskonto 90 581,63 

 

115 796,07 

1940 Bank 87 652,99 

 

87 652,99 

 

178 984,62   204 199,06 

 

  

 

  

Eget kapital   

 

  

2061 Eget kaptial -154 484,39 

 

-154 484,39 

2068 Vinst/förlust föregående år -24 500,23 

 

-24 500,23 

 

-178 984,62   -178 984,62 

 

Balanserat resultat 0,00   25 214,44 

*) Detta förutsätter ett bidrag från region Jönköpings län om 100.000 kr  

 

Beviljas inte detta måste hela budgeten revideras/anpassas utifårn 

detta  



 
 
 
 
 

Bilaga 4 
 
 

Verksamhetsinriktning för Sveriges Motorcyklister 
Jönköpings Län 2016 

 
 
 
Trafiksäkerhet  
Distriktet kommer att fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete, såsom att hålla oss 
informerade om skador och undermåliga lagningar/skyltningar av vägar för att 
rapportera till ansvarig myndighet samt varna mc-förare som kan få problem eller 
skadas där av.  
 
Vi kommer att verka för att antalet aktiviteter ökar jämfört med föregående år. Att vi 
får fler utbildade grundinstruktörer kommer också att hjälpa till.  
 
Vi vill att fler personer går grundkursen och kurser i kurvteknik, s.k. Knix-kurser på 
gokart-bana för att få säkrare mc-förare i länet. På längre sikt vill vi också kunna 
erbjuda mer avancerade kurser.  
 
För att locka fler kvinnor att aktivera sig inom motorcykelkörning så är ambitionen att 
under året arrangera någon ”tjejdag” där motorcykeltjejer får chansen att träffa 
likasinnade för att våga fråga och testa. 
 
Ambitionen är också att under 2016 kontakta länets kommuners 
trafikplaneringsansvarig för möten och diskussion omkring trafiksäkerhetsfrågor med 
fokus på beläggningar så som snabellagningar och nybeläggningar, 
undanglidningsskydd och trafikmiljön för motorcyklister i stort inom kommunernas 
ansvarsområden 
 
Informationsverksamhet  
För medlemmarna kommer den viktigaste informationskällan att vara vår hemsida.  
Vi kommer även att publicera en del information i vår medlemstidning MC-folket 
under Nytt från distrikten, i SMC:s app för mobiltelefoner och på vår facebook-sida. 
www.facebook.se/SMCJonkoping  
 
SMC Jönköpings län kommer att delta på Elmia Custom Motorshow under 
påskhelgen även kommande verksamhetsår. Vi har under tidigare år medverkat på 
mässan och funnit att detta varit ett bra sätt att visa att vi finns samt informera om 
våra olika aktiviteter. I år kommer vi att fördjupa samarbetet med SMC Centralt och 
med andra distrikt som vill hjälpa till. Förhoppningsvis hjälper några lokala klubbar till 
även detta år.  
 



Andra informationstillfällen kommer att vara Öppet hus på bilprovningen i Jönköping, 
Motorträffar i Huskvarna Folkets Park och Jönköpings marknad. Vi fortsätter att leta 
tillfällen i södra delarna av distriktet, där vi kan medverka för att informera om SMC. 
 
På gång är även några andra länsarrangemang där motorcyklar är inblandade.  
 
Klubbkonferens  
Vi skall ha minst en klubbkonferens där vi tillsammans med våra klubbar skall 
planera in nästa mc-säsongs verksamhet.  
 
 
Kvällsträffar  
Vi kommer att erbjuda samma resurser till kvällsträffarna som föregående 
verksamhetsår. För kvällsträffens innehåll kommer som vanligt arrangerande klubb 
att vara ansvarig. Våra webbmasters ombesörjer publicering på hemsidan. 
 
 
Marknadskortegen  
Den årliga kortegen som genomförs i samband med Jönköpings marknad kommer vi 
att på traditionsenligt sätt genomföra i samarbete med Vätterbygdens MCK.  
 
Start2Ride 
Denna vår arrangerade vi för första gången en dag som kallas Start2Ride, 
tillsammans med en körskola, SVEMO och olika mc-handlare. 
 
Syftet med den var att visa allmänheten vad det innebär att köra motorcykel, och låta 
intresserade få provköra under kontrollerade former på bana, samt utbilda befintliga 
förare till att köra säkrare. Vår förhoppning är att detta blir ett återkommande 
arrangemang, som i förlängningen leder till att färre provar mc-åkning olovandes på 
en lånad/stulen mc och utan instruktör, vilket ofta leder till allvarliga olyckor. 
 
De vuxna som önskade fick prova på att köra på körskolans motorcyklar under 
ledning av deras instruktörer. Och ungdomar mellan 9-16 år fick prova att köra på 
SVEMO:s små banracingmotorcyklar med deras instruktör. 
 
Mc-förare som kom med egen mc fick köra vår grundkurs på bana med hjälp av våra 
egna instruktörer, för att bli säkrare förare ute i trafik. 
 
Alla aktiviteter var kostnadsfria, vilket slog mycket väl ut då vi fick ca 400 besökare 
under dagen. Vår målsättning är att även i fortsättningen kunna erbjuda detta 
kostnadsfritt för besökare. 
 
 
 

 


