
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 25 maj 2015 
 
 
Datum Måndagen den 25 maj 
 
Plats: Spiskroken, Torsvik 
 
Tid: Kl 18.00-20.15 
 
Närvarande Stefan Wiktorsson, vice ordf 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg 
 Tommy Bernevång Forsberg (sekr) 
 
Ej närv Pernilla Freij, ordf 
 Joakim Eek 
 Tommy Johansson (Avsagt sig styrelseuppdrag) 
 Fari Sah (avsagt sig styrelseuppdrag) 
 
 

§ 137 Öppnande Stefan Wiktorsson hälsade välkommen till mötet och tjänstgör som 
ordförande 

§ 138 Närvaro Se ovan 

§ 139 Sekreterare och 
justerare 

Beslutades 
Att utse Tommy Bernevång Forsberg till sekreterare för mötet 
Att utse Jan Karlsson till justerare av protokollet 

§ 140 Godkännande 
av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 141 Föregående 
protokoll 20 
april 

Då det blivet ett fel i utskriften, bokstäver hamnat på fel plats om 
paragraftecken, så lades protokollet bara till handlingarna. 
Godkännande och justering får göras vid kommande sammanträde 

§ 142 Ekonomi Kassören rapporterar att läget är bra. Distriktstian har kommit  
 
Stefan ställde fråga från VMCK om SMC på länet skulle kunna stå för 
kostnader för att lägga över handlingar i Folkrörelsearkivet. 
Diskuterade frågan. Det skall kunna finnas möjlighet att SMC skulle 
kunna vara ”paraplyorganisation” för de klubbar som är SMC-
anslutna. Det skulle kunna finnas ett värde i att intressant 
klubbmaterial kunde samlas. Frågan får tas upp på kommande 
möte.  

§ 143 Skrivelser Jesper Christensen, SMC, har svarat på vår förfrågan ang möljighet 



att göra E-postutskick till medlemmar. Detta går att lösa genom riks 
försorg. Dock bör det inte ske för ofta. 
 
Diskuterades att inför årsmötet i höst bör möjligheten användas. 
Vidare bör detta användas tex inför Start2ride, avrostning och 
liknande arrangemang på länet.  

§ 144 Rapporter Medborgarförslag om trafikråd i kommunerna har lämnats till några 
kommuner. Vi får återkomma i frågan när någon kommun svarat på 
förslaget (tex Jönköpings kommun) 
 
NMCC firade 50 år den 23 maj. Pernilla, Mikael, Johan och Janne var 
med. Det var mycket folk på plats.  
 
Start2ride den 16 maj. Det samlade mycket deltagare. Ca 75 
provade på MC med BA trafikskola, ca 30-talet unga prövade MC 
med Svemo och ca 25 kom till Avrostningen. Därtill var MC-proffs 
och Maskot där och visade sina produkter. Moonriders svarade för 
korvgrillningen.  En utvärdering måste göras på detta för att göra 
bra planering till nästa gång.  

§ 145 Media Hemsidan för instruktörerna – ingen uppgift om vad som hänt 
 
Facebook. Det har varit många saker utlagda, bra om denna 
uppdateras med allt som händer 
 
TV/Tidningar. Mycket bra reportage inför Start2ride.  

§ 146 MCT Diskuterades om tjejträffen till hösten. Janne skall kolla upp om 
Nifarpsbanan i Eksjö går att använda för en sådan träff.  Detta 
kräver att vi har instruktörer som kan ställa upp 

§ 147 SMC-appen Inget att rapportera 

§ 148 Vägspanare Inget att rapportera 

§ 149 SMC-klubbarna VMCK hade en kvällsträff som gav bra resultat, även om man 
missade annonseringen 
 
Moonriders har 30-årsjubileum den 29 augusti 
 
Vi behöver få in bättre information om vad som händer i klubbarna. 

§ 150 Kommande 
aktiviteter 

Kortege den 29 maj, Jönköpings marknad. Vi behöver minst 4 
åkare, två först och två sist. Just nu kan det saknas någon. Janne, 
Mikael, Johan och ev Stefan kommer att vara med. Tommy har 
problem pga jobbet, återkommer. Samling sker vid 17-tiden vid 
hamnkanalen. Kortegen avgår från Elmia kl 20. Ev att vi tar med en 
SMC-beachflags till kanalen, de fyra små flaggorna skall användas 
för föråkare och slutåkare.  VMCK fixar korv som vanligt i sin 
klubbstuga.  
 
Risk2-utbildning. Avvaktar.  Vi önskar att ordförande tar ny kontakt 
med trafikskolan om det går att ordna någon gång i aug/sept.  
 



Mekarkurs. Anders Wenner visade visst intresse för detta. Det kan 
vara bra att ha en sådan under hösten, ev två kvällar. Viktigt att ge 
information om ”nivån” på kurserna. Förslagsvis en ”servicekurs”, 
vad som görs och varför. Tommy kontaktar Anders och kollar om 
han är intresserade och i så fall när. Återkommer.  

§ 151 Stoppdatum 
MC-folket 

Stefan tar upp något om referat från Start2ride och NMCC jubileum. 
Ev nämnder också om Moonriders jubileum.  

§ 152 Beslutslogg Inget 

§ 153 Förändringar i 
styrelsen 

Frågan kvarstår till nästa sammanträde då ordförande är med 

§ 154 Övriga frågor Knicksbanorna – behöver hjjälp om vi skall starta upp denna 
organisation. På torsdag får vi besök. Janne har ansvar för detta.  

§ 155 Nästa möte Måndagen den 22 juni, kl 18.00 på Spiskroken Trosvik. Då behövs 
bl.a tas beslut om årsmöte och höstens övriga aktiviteter.  Förslag 
att kolla med Nässjö för årsmötet.  
 
Inför kommande möte behöver vi också diskutera vilka aktiviteter 
och uppgifter som SMC länet skall ta på sig. Vi behöver göra en 
prioritering.  

§ 156 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

 
 
 
Dag som ovan 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Sekreterare 
 
 
 
Jan Karlsson 
Justerare.  


