
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 23 juni 2015 
 

 

Datum Måndagen den 23 juni 

 
Plats: Spiskroken, Torsvik 

 

Tid: Kl 18.00-20.00 

 

Närvarande Jan Karlsson, tjänstgörande ordförande 

 Johan Westerberg 

 Mikael Hultberg 

 Tommy Bernevång Forsberg (sekr) 

 

Ej närv Pernilla Freij, ordf 
 Stefan Wiktorsson, vice ordf 

 Joakim Eek 

 Tommy Johansson (avsagt sig styrelseuppdrag) 

 Fari Sah (avsagt sig styrelseuppdrag) 

 

 

§ 157 Öppnande Jan Karlsson Hälsade välkommen.  

§ 158 Närvaro Då ordförande ej var närvarande utsågs Jan Karlsson att leda 

dagens möte.  

§ 159 Sekreterare och 

justerare 

Beslutades 

Att utse Tommy Bernevång Forsberg till sekreterare för mötet 
Att utse Mikael Hultberg till justerare av protokollet 

§ 160 Godkännande 

av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 161 Föregående 

protokoll 25 maj 

Protokollet gicks genom. En ett förtydligande behöver göras. I 

övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.  

§ 162 Ekonomi Kassören rapporterar att läget är bra.  

 

Diskuterades kostnaderna för Elmia och motormässan. De 

fakturor som vi fått från Elmia bör vara kostnader som SMC 
centralt ska stå för enligt överenskommelsen. 

 

Uppdrogs åt kassören att sända faktura på dessa belopp till SMC 

riks.  

 

Frågan från VMCK från förra mötet bordlades.   



§ 163 Skrivelser Mail från Petra Holmlund om PR-material från Tabergs Tryckeri. 

Frågan bordläggs till nästa möte.  

§ 164 Rapporter Start2Ride – utvärdering. Denna ska hållas senare i år. Får 

diskuteras vid nästa möte när och hur utvärderingen skall göras.  
 

Marknadskortegen. Det var ca 130 hojar med. Mindre uppslutning 

än vanligt. Det var dock extremt bra uppslutning från polisens sida 

för att hålla ordning på kortegevägen.  

§ 165 Media Hemsidan för instruktörerna är tyvärr inte uppdaterad.  

 
Facebook. Den uppdateras allt efter som 

 

TV/Tidningar. Noterades att Fari var med på radio ang MC-

olyckorna sista tiden.   

§ 166 MCT Ang tjejdag i höst finns inga fler uppgifter. Viss tveksamhet hur 

mycket vi kan dra i den här typen av arrangemang. Detta är en 

fråga tillsammans med andra verksamhetsfrågor som behöver 
diskuteras inför årsmötet.  

§ 167 SMC-appen Det finns ingen just nu som har ansvar för att uppdatera och sköta 

denna. Behöver diskuteras vidare.  

§ 168 Vägspanare Inget speciellt att rapportera. Mikael Hultberg har anslutit sig till 

Trafikverket.  

§ 169 SMC-klubbarna En ny klubb har bildats i länet. Stocks MC i Stockaryd. De har 8 

medlemmar. Uppmanar ordförande att ta kontakt med klubben 

och hälsa dom välkomna.  

§ 170 Kommande 

aktiviteter 

Mekarkurs. Tommy har varit i kontakt med Anders Wenner som 

visat visst intresse för detta.  Vi har att lämna förslag på datum till 

Wenner. Prel nämndes onsd den 14 oktober. Tommy får i uppdrag 

att kolla vidare på detta.   

 

Årsmötestid diskuterades. Förslag att förlägga årsmötet till den 24 

oktober och att vidtala NMCC i Nässjö att arrangera detta. 

Ordförande uppdras att kontakta dom.  

§ 171 Stoppdatum 

MC-folket 

Stoppdatum är den 3 augusti. Det som då bör föras in är 

information om årsmöte och ev info om Mekarkvällen.   

§ 172 Beslutslogg Inget. SMC-filmen om snabellagning ligger fortfarande på is. 

Frågan får diskuteras vid kommande sammanträde.  

§ 173 Förändringar i 

styrelsen 

Frågan kvarstår till nästa sammanträde då ordförande är med. 

Verksam hetsfrågorna måste diskuteras och inför årsmötet 

precisera närmare vad SMC-distriktet och styrelsen skall jobba 

med.  

§ 174 Övriga frågor Frågan om hur styrelsen skall arbeta framöver liksom vad som 

skall prioriteras behöver diskuteras. Ev ett mail till klubb-

kontakterna med uppmaning att inkomma med namnförslag på 

personer som kan vara intresserade av att vara med i styrelsen 

eller andra funktioner inom distriktet.  



 

Knickkursen får anstå tills vidare. Just nu finns inte personella 

resurser att klara detta.   

§ 175 Nästa möte Måndagen den 3 aug, kl 18.00 på Spiskroken Trosvik.  
 

Ytterligare ett möte behöver hållas före årsmötet – beslutas om 

tid vid nästa möte.  

§ 176 Mötet avslutas Jan Karlsson förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Dag som ovan 

 

 

Tommy Bernevång Forsberg 

Sekreterare 

 

 
 

Mikael Hultberg  

Justerare.  


