
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpingsläns styrelsemöte den 17 juni 2018  
 
 
Datum Söndagen den 17 juni 
 
Plats: Ormaryd   
 
Tid: Kl. 15:00-19:00    
  
 
Närvarande Leif Rogö, ordf 
 Pernilla Freij  
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg 
 Tommy Bernevång  
 Stefan Jönsson 
   
   
 
 
 
Ej närv Joakim Eek 
 Björn Deichmann  
 
Ärende §§ 96-114 
 
 

§ 96 Öppnande Ordförande Leif Rogö hälsade välkommen och förklarade 
dagens styrelsemöte öppet.   

§ 97 Närvaro Se listan ovan.   

§ 98 Justerare Beslutades att utse Stefan Jönsson till justerare av protokollet 

§ 99 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes med tillägget § 
108 och Riksträffen 

§ 100 Föregående 
protokoll 

Bordläggs till nästa möte 
 

§ 101 Ekonomi * Kassören redovisar ekonomin och godkändes. 
* Ändring av ny styrelse är inskickat till riks och banken. Banken 
har lång handläggningstid och vi har inte fått ett godkännande 
än.  
* Johan vill ha en punkt på nästa möte om Landstingsbidraget 
som ska vara inskickat senast 31/8 
  



§ 102 Skrivelser/mejl * Riks valberedning vill få datum senast 1/8 på våra kommande 
styrelsemöten för ett besök. Länets valberedning ska också 
bjudas in.   
* Ironman har hört av sig om hjälp. Vi har skickat det vidare till 
länets klubbar.  
* Anmälan till examination av instruktörer i augusti. Vi har ingen 
som vi kan skicka i år. 
* Barndiabetesfonden.  

§ 103 Rapporter * Jönköpings marknad. Platsen som vi hade fått tilldelat var för 
liten. Några andra hade olovandes tagit delar av vår plats. Nästa 
år måste någon ansvarig för marknaden från City vara tillgänglig 
så knallarna står på rätt anvisad plats. En karta till varje tilldelad 
plats.  
En arbetsgrupp bör tillsättas som ansvarar för bemanningen av 
tältet.  
252 st. motorcyklar var det som åkte kortegen. 
Polisen var till mycket stor hjälp och skötte avstängning av gator 
mycket bra.  
* Nationaldagsturen för nya medlemmar. De som var med 
tyckte det var väldigt trevligt och bra vägar. Vi satsar på en ny 
tur nästa år. 
* Huskvarnaparken 23 maj. Mc tema och SMC minglade runt 
och delade ut foldrar.  

§ 104 Media Hemsidan: Uppdateras löpande. Föregående protokoll ska 
läggas upp.   
Facebook-Uppdateras löpande. Vi bör vara restriktiva med vad 
vi lägger ut vid t.ex. trafikolyckor.    
TV/Tidningar: Inget att rapportera. Vi ska fortsätta ligga på om 
trafiksäkerheten på nya Mullsjövägen.  
 

§ 105 MCT Bordläggs till nästa möte eftersom Björn Deichmann är 
sammankallande och inte närvarande idag.  
 

§ 106 Vägspanare Live Trafik: Lasse tycker att appen fungerar bra. De är snabba att 
åtgärda felen längs med vägarna. Mikael anmäler fel och 
varningarna försvinner innan felen är åtgärdade. 

§ 107 SMC Klubbarna Moonriders har haft träff för Caferacer vilket var trevligt och 
bra.  

§ 108 Kommande 
aktiviteter  

Kommande aktiviteter 
 
* Sommarkväll med FUB & VMCK & SMC 19 augusti hos VMCK.  
* Riksträffen  
*   

§ 109 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 7/18. Manusstop 13/8. Utgivning vecka 
38.  
8/18 manusstopp 24/9. Utgivning vecka43.  
 

§ 110 Beslutsloggen  



§ 111 Seminarium SMC bjuder in till  

§ 112 Övriga frågor Inga övriga frågor.  
  

§ 113 Nästa möte 20/8 Värmeverket Jönköpings Energi kl. 18:00 

§ 114 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
 
Mikael Hultberg   Stefan Jönsson 
Sekreterare    Justerare   


