
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 19 juni 2016 
 
 
Datum Söndagen den 19 juni 2016 
 
Plats: Nydala Café 
 
Tid: Kl.16:00-21:00 
 
Närvarande Pernilla Freij, ordf 
 Tommy Bernevång Forsberg 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg 
 Arnold Carlzon 
 Leif Rogö 
 Lars Friman 
 
 
 
Ärende §§ 178-195   
 
 

§ 178 Öppnande Ordförande Pernilla Freij hälsade välkommen.   

§ 179 Närvaro Se listan ovan.   

§ 180 Val av justerare Johan Westerberg valdes till justerare 

§ 181 Godkännande 
av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 182 Föregående 
protokoll 

Protokollet godkändes 

§ 183 Ekonomi Kassören redogör för ekonomin.  
Vi ska redovisa och ansöka regionbidrag till Landstinget innan sista 
augusti. Johan och Pernilla ansvarar för detta. Tar med det som en 
punkt på nästa möte.  

§ 184 Skrivelser Vi har fått svar på motion om Trafiksäkerhetsråd från Jönköpings 
kommun.  
Maria har fått svar om remissvaret och tackar för detta. 
Leif uppdaterar listorna från klubbarna om kontaktpersoner. 
HTC har gjort en adressändring.  
Förslag på att vi möter klubbarna i höst och hittar på något.  
 
 



§ 185 Rapporter På Rydaholm Bikemeet var det nästan 600 motorcyklar  
 
HTC kvällsträff hade 51 st. deltagare till tipspromenaden 
 
Start2Ride: Utvärderingsmöte sker i Vetlanda 16 augusti på 
Ingvars Trafikskola. 
 
Marknadskortegen: Kom in förslag på att uppställning av 
motorcyklar kanske kan vara på Hovrättstorget nästa år. 
Polisen hade bokat fel datum till lördagen istället så vi fick köra 
utan eskort genom staden ut till Bankeryd.  
Det stod fel information på Jönköpingcitys hemsida vilka gator 
kortegen skulle gå. Flaggvakter måste få klara informationer om 
vad som gäller.  
 

§ 186 Media - Hemsidan ingen uppdatering sedan sist. En viss uppdatering bör 
ske på hemsidan. Leif skicka nya bilder och material.   

 
- Facebook – Uppdateras kontinuerligt.  
-TV/Tidningar inget att rapportera 

§ 187 MCT  Vi uppmanar MCT att fortsätta med Axamoring 

§ 188 SMC-Appen Fari ansvarar för den utanför styrelsen. Inget att rapportera  

§ 189 Vägspanare Inget att rapportera 

§ 190 SMC-klubbarna Inget att rapportera 

§ 191 Kommande 
aktiviteter 

Brysselresan 26 juni. 16 personer från SMC styrelsen och 
Moonriders åker. 
 
Riksträffen med extra årsmöte är i Säfsen första helgen i 
september(2-4 sep). Ordförandekonferens är på lördagen. Pernilla 
och Tommy åker.  

§ 192 Stoppdatum 
MC-Folket 

7/16 manusstopp 8/8 Utgivning v.37.  Om vi ska ha ett årsmöte 
ska det skrivas med i tidningen. Förslag på att vara hos NMCC 22 
oktober eller 15 okt.    
8/16 manusstopp 26/9 Utgivning v. 43 

§ 193 Övriga frågor Inga övriga frågor 

§ 194 Nästa möte Onsdag 24 augusti hos NMCC kl.18 

§ 195 Mötets 
avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 
Dag som ovan 
 
 
Mikael Hultberg   Johan Westerberg 
Sekreterare    Justerare   


