
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 30 oktober 2016  
 
 
Datum Söndagen den 30 oktober 
 
Plats: Spiskroken   
 
Tid: Kl 15.00-18.00      
 
Närvarande Pernilla Freij, ordf 
 Tommy Bernevång 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Johan Olofsson 
 Mikael Hultberg 
 Arnold Carlzon 
 
Ej närv Leif Rogö 
 Joakim Eek 
 Lars Friman 
 
Ärende §§ 24-44 
 
 

§ 24 Öppnande Ordförande Pernilla Freij hälsade välkommen och förklarade 
kvällens styrelsemöte.   

§ 25 Närvaro Se listan ovan.   

§ 26 Justerare Beslutades 
Att utse Jan Karlsson till justerare av protokollet 

§ 27 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 28 Föregående 
protokoll 

Protokollet gicks inte genom.  
Sekreterare har inte lämnat in föregående protokoll.  

§ 29 Ekonomi Kassören redovisar ekonomin och godkänns. 
  

§ 30 Skrivelser Maria Nordkvist har mejlat om Trafikverkets nollvision till 
Tommie. Uppdatering av nollvisionen ska ske. Ska även omfatta 2 
hjulingar men inget är skrivet om det. Står bara om gång och 
cykelvägar.  
 

  



§ 31 Rapporter *Trafikverket. Tommie ska se till o samla in statistik om olyckor. 
Jämföra hur många dödsolyckor med bil och räcke med 
dödsolyckor mc och räcken.  
 
 

§ 32 Teckningsrätt Följande personer och inga andra har teckningsrätt för bankkonto 
och internetbetalningar för konto: 
Företagskonto: 8150-5 ,4 750 568-0 
Placeringskonto: 8150-5, 913 630 601-7 
Bankgiro: 5340-4901 
 
Ordförande: Pernilla Freij   
Kassör: Johan Westerberg 
 
Dessa personer har teckningsrätt varför sig upp till 20000 Sek 
Däröver två i föreningen.  

§ 33 Val av MCT Joakim fortsätter. Jonathan bordlägger vi till nästa möte. Tillfrågar 
Björn Deischmann.  

§ 34 Val av 
Distriktsredaktör 

Leif Rogö fortsätter. Har en uppdaterad kontaktlista med 
klubbarna. Lägg ut i spalten om intresse finns för mekarkvällar i 
vår. 

§ 35 Val av 
Webbmaster 

Pernilla och Joakim fortsätter 

§ 36 Val av 
Distriktsinformatör 

Tommy och Pernilla fortsätter 

§ 37 Val av Vägspanare Lars Friman tillfrågas på nästa möte 

§ 38 Val av ansvarig för 
SMC-appen 

Fari Sah fortsätter men punkten tas bort från dagordningen. Om 
det inkommer synpunkter om appen tas det upp med berörda och 
på styrelsemöten.   

§ 39 Årsmötet Stadgar renskrivs till riksstyrelsen. Verksamhetsberättelsen ändras 
språkligt och ska skrivas under till nästa möte. Anna bevakar 
frågorna. Det var god uppslutning. Bra att det gick ut mejl. Leif 
påminde klubbarna om aktuella kontaktuppgifter. Får bli en 
vårfest 2018 när nästa årsmöte är feb-mars.  

§ 40 Kommande 
aktiviteter och 
ansvar för den 

 Klubbkonferens 20/11 hos HTC . Pernilla kollar om HTC 
ordnar med mat 

 Mekarkvällar. Pernilla kontaktar Wenner med tre 
torsdagar i mars 

 Elmia. Vi ska höra med STR och Ingvars Trafikskola om de 
är intresserade och bemanna montern. Tommy kollar om 
vi kan förboka rum på Hasse på sjökanten. Bordläggs till 
kommande styrelsemöte.  

 Körskolor. Infoträffar om SMC vid risk 1. Pernilla mejlar till 
länets trafikskolor om det finns intresse så kan vi åka ut 
och informera om SMC.  

 Avrostningar. I samband med Flahultrallyt som 
Moonriders arrangerar planeras det in en avrostning i 



Jönköping. 

 Start2Ride. Möte i Vetlanda 22/11. Pernilla är ansvarig 
från SMC:s sida och Per från Ingvars Trafikskola så allt 
faller på plats.  

 Marknadskortegen. Tommy kollar med City om vilken 
plats vi kan få och bokar in polisen. 

§ 41 Konferenshelg 11/11 Avgång från A6 kl. 15.00 till Arlanda. Pernilla, Mikael, 
Joakim, Arnold, Leif, Johan W och Johan O.  

§ 42 Övriga frågor Förslag till nästa månadsmöte på dagordningen. När ska vi mejla 
till medlemmar? Våren med avrostning? Göra ett blad till MC-
Folket?  

§ 43 Nästa möte 5/12 Spiskroken kl. 18:00 

§ 44 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
 
Dag som ovan 
 
 
Mikael Hultberg   Jan Karlsson 
Sekreterare    Justerare   


