
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 21 september 2015  
 
 
Datum Måndagen den 21 september 
 
Plats: Spiskroken, Torsvik 
 
Tid: Kl 18.00-20.00 
 
Närvarande Pernilla Freij, ordf 
 Stefan Wiktorsson 
 Joakim Eek 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg 
 Tommy Bernevång Forsberg (sekr) 
 
Ej närv Tommy Johansson (avsagt sig styrelseuppdrag) 
 Fari Sah (avsagt sig styrelseuppdrag) 
 
Adjungerade Andreas Hillman, instruktör 
 Jonathan Hillman, Instruktör 
 Robert Hedblom, Instruktör 
 Svante Österberg, Instruktör 
 Martin Ekztröm, Revisor 
 Håkan Ekström,  Revisor 
 
Ärende §§ 1-20   
 
 

§ 1 Öppnande Ordförande Pernilla Freij hälsade välkommen, och speciellt till 
instruktörerna som var inbjudna till kvällens sammanträde.   

§ 2 Närvaro Se listan ovan.   

§ 3 Sekreterare och 
justerare 

Beslutades 
Att utse Tommy Bernevång Forsberg till sekreterare för mötet 
Att utse Joakim Eek till justerare av protokollet 

§ 4 Godkännande 
av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 5 Föregående 
protokoll från 
maj-aug 

Protokollet gicks genom.  
 
Noterades att hemsidan inte funkar med protokoll. Påpekande 
skall göras till riks. Av någon teknisk orsak så försvinner protokoll 
trots att de lagts in på hemsidan.   



Samma sak gäller också en del evenemang som lagts upp och som 
försvinner. 

§ 6 Ekonomi Kassören rapporterar att läget är bra.  
 
Revisorerna har gått genom årsbokslutet och godkänner detta.  
 
Bidragsansökan till Region Jönköpings län har skickats in också för 
verksamhetsåret 2016.  
 
Inget besked har getts från riksorganisationen på det krav vi ställt 
om kostnadsersättning för Elmiamässan.   

§ 7 Skrivelser a) Funktionärskonferens 
SMC centralt har skickat inbjudan till Funktionärskonferensen på 
Arlanda stad sista helgen i november.  
 
Då anmälan måste vara inne före årsmötet föreslås att de som 
idag sitter i styrelsen och som troligen kommer att vara kvar 
kommande verksamhetsår anmäls för deltagande. Ordförande gör 
anmälan.  
 
 b) Mail från Jönköpings Posten 
Journalist från JP önskar göra ett reportage omkring MC-olyckor 
där hon önskar några medverkande från SMC. Två till tre personer 
kommer att kunna vara med, däribland ordförande Pernilla Freij.  

§ 8 Rapporter Ordförande Pernilla Freij rapporterade från SMCs årsmöte den 6 
september i Borlänge 
- Förbundet har antagit ny verksamhetsårsredovisning att vara 
kalenderår, från tidigare brutet år. Det innebär att 
riksorganisationens verksamhetsår blir 18 månader denna gång. 
Detta påverkar till viss del också distrikten, men mer om detta 
kommer senare. 
- Trafikverkets ”30-lista” med ett antal förslag till åtgärder för att 
minska trafikolyckorna har återigen kommit fram. Denna gång 
valde SMC, via årsmötet, att offentliggöra listan som innehåller ett 
antal negativa särbehandlingsförslag av MC-förare som vi inte kan 
acceptera. Listan finns på SMCs hemsida.  
- Närvarande från distriktet, röstberättigade, var Pernilla Freij, 
Mickael Hultberg och Tommy Bernevång Forsberg 

§ 9 Media - Hemsidan. Fortfarande inte uppdaterad för instruktörerna. 
Foton skall tas vid dagens möte för de som är med.  

 
- Facebook - uppdateras allt efter som.  Mer av det som läggs på 
FB borde kunna läggas också på hemsidan.  
 
- TV tidningar. Se ovan ang förfrågan från JP 
Diskussion omkring hur tidningarna speglade Start2Ride med 
körskolan vs våra egna instruktörer. 

§ 10 MCT - Tjejdagen. Förslag att kunna varit på gokartbanan på Axamo med 
detta arrangemang. Att kunna öva kurvtagning etc.  Vi bör också 



ta kontakt med granndistriktens MCT för att få ev hjälp. Tiden bör 
vara på hösten. En söndag i slutet av aug eller början av 
september 
Förslag att Janne bokar först ett datum och därefter inbjuda till 
planeringsmöte med instruktörerna och därefter boka 
gokartbanan.   
 
 

§ 11 Samtal med 
instruktörerna 

SMCs instruktörer var inbjudna till dagens styrelsesammanträde.  
 
Ett samtal fördes omkring deras uppgifter och hur vi kan förbättra 
detta. Efterlystes bättre samarbete mellan styrelsen och 
instruktörerna. Man efterfrågar också fler internutbildningar 
under året för att kunna hålla uppe kunskapen.  Organisationen 
för instruktörerna kan behöva ses över. 
 
Några punkter som de fyra instruktörerna framförde var: 

 Tidigare inbjudna för att medverka på Elmia 

 Att instruktörernas roll vid Start2Ride blir tydligare 

 Bättre kontakt mellan SMCs MCT och instruktörerna 

 Vad blir det av Tjejdagen (se ovan) 

 Knixkurser, när var och hur? 

 Samarbete med instruktörer från andra distrikt, tex VG 

 Snabbar utvärdering och uppföljning efter Avrostningar för att 
kunna ta med erfarenheter (gäller också Start2Ride) 

 Hur ska samverkan ske med trafikskolorna 

 Saknar att gruskursen inte blivit av 

 Behov av fler instruktörer i framtiden – behöver göras 
rekrytering.  

 
Kommande styrelse får ta med synpunkterna. Viktigt är att MCT 
får ett tydligt mandat från styrelsen att jobba med instruktörerna. 
Hur detta på bästa sätt skall organiseras från styrelsen ta upp 
under hösten/vintern.  
 

§ 12 SMC-appen Vi saknar ansvarig för detta just nu – detta behöver fixas inför 
kommande år.   

§ 13 Vägspanare Inget speciellt att rapportera.  

§ 14 SMC-klubbarna Moonriders firade 30 år i slutet av augusti. 
 
VMCK hade Tändsticksträff i september. Över 900 deltagare och 
850 motorcyklar. Mycket lyckat arrangemang.  

§ 15 Kommande 
aktiviteter 

Mekarkurs. Kvarstår till våren. Ny kontakt skall tas med Wenners.  
 
Klubbdag  Detta bör hållas snarast möjligt efter årsmötet. Nya 
styrelsen får besluta om datum och plats för detta.   

§ 16 Stoppdatum 
MC-folket 

Manusstopp den 29 september. Utgivning vecka 43. 
Ev påminna om årsmötet som hålls lördagen i utgivningsveckan. 



 

§ 17 Årsmötet Lördagen den 24 oktober, kl 16.00 på NMCCs klubbstuga.  
Efter årsmötet är alla deltagare på årsmötet välkomna till NMCCs 
oktoberfest. Distriktet bjuder årsmötesdeltagarna på denna fest.  
 
Kallelse 
Läggs ut på hemsida och på Facebook.  
E-mil skickas till alla medlemmar i länet via riksorganisationen.  
Ordförande ombesörjer detta. 
 
Anmälan till årsmötet skickas till arsmote@smcjonkkoping.se  
 
Valberedare Anna Eek informerade något om läget. Två 
ledamöter har avsagt sig sina uppdrag sedan tidigare och 
ytterligare en ledamot har avböjt omval. Även ordförande har 
aviserat att hon gärna lämnar posten, men kvarstår i styrelsen.  
 
Några olika namn diskuterades. Önskemål om att försöka få en 
spridning i länet, tex ledamöter från GGVV och från Höglandet.  
 
Ev stadgeändringar diskuterades med anledning av riksårsmötets 
beslut om nytt verksamhetsår. Förslag att också SMC Jönköpings 
län ändrar detta liksom att för styrelsen enbart ha ordinarie 
ledamöter, men ev utöka styrelsen något.  
 
Informationen från riksorganisationen är att avvakta 
stadgeändringar med hänvisning till den översyn av stadgarna 
som pågår. Så tills vidare får nuvarande gälla, men kan behöva ses 
över under kommande verksamhetsår.  

§ 18 Förändringar i 
styrelsen 

Frågan kvarstår om styrelsens arbetsformer, arbetsfördelning etc. 
Nya styrelsen får ta tag i denna frågan snarast efter årsmötet. Ev 
tydligare ansvarsfördelningar av de olika uppdragen och 
aktiviteterna.   

§ 19 Nästa möte Måndagen den 19 oktober, kl 18.00 på Spiskroken Torsvik.  
Förberedelser inför årsmötet, tex verksamhetsberättelse etc.  
 
Beslutades också att inbjuda de medverkande vid Start2Ride till 
ett uppföljningsmöte söndagen den 11 oktober kl 16.00 på 
Spiskroken, Torsvik. Ordförande inbjuder till detta.  
  

§ 20 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

 
 
Dag som ovan 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg   Joakim Eek 
Sekreterare    Justerare   

mailto:arsmote@smcjonkkoping.se

