
Protokoll från SMC JKP möte 2015-03-23 

 

Datum: 15-03-23 

Tid: 18:00 

Plats Jönköping 

 

Närvarande: Mikael Hultberg  

Tommy Johansson  

Johan Westerberg  

Pernilla Freij 

Jan Karlsson 

Fari Sah 

Stefan Wiktorsson 

Anna Eek 

Miguel Alonso 

Hans Wilson 

Robert Hedblom 

Jonathan Hillman 

Andreas Hillman 

Svante Österberg 

 

 

 

 

97.   Mötet öppnas av Ordförande Pernilla Freij 

 
98.   Närvaro: 

Närvarande är:  

Mikael Hultberg  

Tommy Johansson 

Johan Westerberg  

Pernilla Freij 

Jan Karlsson 

Fari Sah 

Stefan Wiktorsson 

Miguel Alonso 

Hans Wilson 

Robert Hedblom 

Jonathan Hillman 

Andreas Hillman 

Svante Österberg 

Frånvarande är: 

Joakim Eek 



Tommy Bernevång 

99.   Val av Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Johan Westberg 

 

100.  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

101.  Föregående protokoll 

Godkändes 

 

102.  Ekonomi 

Mindre kostnader än förra året då Riks tar Elmia kostnaderna 

 

103.  MCT 

* Förslag att köpa in egna koner – uppföljning. 

 

Vi köper 100 st koner för 52 kr/st på Akta.  

* Rapport från instruktörsmötet 

 

Olycksstatistik togs upp. 

Fokus var på storbana kurser 

Föreläsningen på söndag var väldigt intressant och det var duktig föreläsare. 

 

* Instruktörernas önskemål 

 

26 april är avrostning i Bodafors. Det vore bra om en grupp åkte först eller om de delade på sig så 

att alla kommer samtidigt till avrostningen. 

Instruktörer och aspiranter träffas vid 9, ordnar banan och går igenom övningarna. 

 

* Kommunikation mellan styrelsen och instruktörerna 

Kommunikationen mellan oss (styrelsen och instruktörer) behöver bli bättre.  

Vi beslutade att bjuda in instruktörerna på styrelse-/planeringsmöte  innan årets aktiviteter startar 

och efter att de slutförts. Träff i januari för planeringen och utvärdering i augusti. 

Båda MCT ska vara med på aktiviteterna. 

* Risk 2-övningar på Start2Ride 

SMC Riks och STR diskuterar ändring av avrostnings övningarna, att komplettera avrostningen med 

övningar som finns på Risk2:an. 

Det framkom kritik mot beslutsgången. Att beslutet togs utan instruktörernas medverkan. Det 

fanns även kritik mot att avrostning och Start2Ride sker på samma dag och samma område. Att 

ytan blir för liten, att de som ska köra avrostning blir nervösa när alla andra kan se övningarna.  

Helst vill instruktörerna att vi har avrostningen på en annan dag, men vi har inte tillgång till ett 

område där vi kan genomföra avrostningen. Ett alternativ är att dela på dagen. Start2Ride på f.m. 

och avrostning på e.m. 



Ytan där avrostning ska hållas är inte mindre än förra året och är skilt ifrån de andra evenemang 

som ska ske den dagen.  

Den 1:a maj är bokad så att instruktörerna kan vara med på Risk2:an hos BA Trafikskola. Andra 

datum där Risk2:an hålls är ev. 11 april och 25 april. 

 

104.  Kommande aktiviteter 

* Elmia-mässan i Påsk 

Det vore bra om instruktörer kan vara med under Elmia-mässan. 

Boss Hoss är inte tillgänglig i år. Kan Mascot ställa ut en hoj? Faris hoj kan vara i montern annars. 

 

* Avrostningar 

26 april Bodafors 

2 maj Tranås 

16 maj Start2Ride 

 

* Start2Ride 

 

Vi annonserar i Jmini - 1 veckoannons  kostar. 2950 kr. Vi annonserar fredag-fredag. 

Nilla mejlar ut plansch till oss så att vi själva kan skriva ut och ha det på våra arbetsplatser. 

Jimini, digital-tavlorna vid infarterna till Jönköping (1-16 maj har vi önskad), Facebook och 

Hemsidan 

3 från Moonriders kommer att vara där och står för grillningen, för kostnaderna och intäkterna 

1 maj är instruktörerna inbokade för att delta i Risk2:an som anordnas av BA. 

 

 

* Marknadskortege i Jönköping 29 maj kl. 20.00 

Sista fredagen i maj. Start parkering i Rosenlund 

 

105.  Inkomna skrivelser/mail 

 

106.  Rapporter 

* Ordförandekonferensen i Borlänge 

Tas på nästa styrelsemöte 

 

* Infoträffar körskolor 

Vi har varit på flera körskolor och informerat ca 100 blivande motorcyklister av de ca 130. 

 

107.  Media 

* Hemsidan  

Vi har annonserat att vi söker flera funktionärer och instruktör 

Fel datum på MC-gudstjänsten. Stefan kollar datumet.  



 

* Facebook 

Start2Ride texten ska korrigeras 

 

* TV/Tidningar 

SVT har blivit bjudna till Start2Ride. 

 

108.  SMC-appen 

Ny version ute 

 

109. Vägspanare 

De har börjat sopat undan grus på många ställen 

 

110. SMC-klubbarna 

Moonriders efterfrågar funktionärer till cykel löp i Habo 

 

111. Stoppdatum MC-Folket 4/15 Manusstopp 23/3 (Utgivning vecka 16)  

(Nästa nr 5/15 manusstopp 20/4 Utgivning vecka 21). 

 

Fel datum på MC-gudstjänsten. Start2Ride.  Avrostningar 

 

112.  Beslutslogg 

 

* Trafiksäkerhetsråd i kommunerna 

 - Värnamo är inskickad. Tommy skickar en kopia till Nilla för dels vidarebefordran till Riks och dels 

så att vi kan använda den för skicka in till andra kommuner.  

  

* SMC-filmen 

Arbetsgrupp, Tommy, Jocke, Johan, Micke, Pernilla & Stefan.  

Vi träffas på Harrys kl 18 den 8 april och spånar.  

* Folkracebanan – Micke kollar 

* Koner – Janne köper 

* Bajamajor till Start2Ride- vi får kolla med  BA och Aditro om bajamajorna kan levereras på 

fredag och hämtas på måndag. 

 

113.  Förändringar i styrelsen 

Vi behöver ha bättre rutiner, bättre på att kommunicera med varandra och med andra. 

Vi ska kunna nå sammankallande till arbetsgrupper och Riks borde få veta vem som är 



sammankallande  till de olika  arbetsgrupper. 

 
114.  Övriga frågor 

  

115.  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: 20 april 

 
116.  Mötet avslutas 

 

  

___________________    

Fari Sah, mötets sekreterare 

 

 

 

 

_________________  

Johan Westerberg, justerare     


