
 
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 2 april 2018 
 
 
Datum Måndagen den 2 april -18  
 
Plats: Centralkonditoriet Jönköping     
 
Tid: Kl 18.00-20.00      
 
Närvarande Leif Rogö, ordf 
  Johan Westerberg 
  Jan Karlsson  
  Mikael Hultberg 
  Pernilla Freij 
  Stefan Jönsson 
  
 
  
  
 
Frånvarande:  Tommy Bernevång 
  Johan Olofsson (MCT-punkten) 

 Björn Deichmann(MCT-punkten) 
  Joakim Eek 
  
 
Ärende §§ 39 - 57 
 
 

§ 39 Öppnande Ordförande Leif Rogö hälsade 
välkommen och förklarade 
kvällens styrelsemöte öppnat.   

§ 40 Närvaro Se listan ovan.   

§ 41 Justerare Beslutades 
Att utse Pernilla Freij till justerare 
av protokollet 

§ 42 Godkännande av dagordning Föreliggande förslag till 
dagordning godkändes 

§ 43 Föregående protokoll Föregående protokoll gicks 
genom. Sekreteraren ska skriva 
ut föregående protokoll 
 
 
 



§ 44 Ekonomi Kassören redovisar ekonomin. 
Deklarationen för föregående år 
ska skickas in. 
Dock har vi giltigt skäl att skicka 
in deklarationen försent eftersom 
verksamhetsåret är ändrat. 
Ordförande ska skicka in papper 
till riks och banken. 
Ansökan om landstingsbidraget 
ska ske innan 1 september. 

§ 45 Skrivelser Hittills har endast 4 st. anmält sig 
till kurser som SMC lämnar bidrag 
till. 

 

§ 46 Rapporter Årsmötet hos Holy Riders i 
Vetlanda var trevligt och 
intressant. Föreläsaren Peter 
Nydahl visade exempel på hur 
motorcyklar kan 
handikappanpassas. 

§ 47 Media Hemsidan: Ska uppdateras med 
ny styrelse. Stefan J ska få en smc 
mejl 
 
Facebook: Uppdateras löpande 
 
TV/Tidningar: Nilla kollar med 
Maria centralt om  det finns 
färdigt material för insändare i 
tidningen. Det var en insändare i 
Jönköpings Posten om 
cykelfrämjandet. Vi borde få med 
något om att främja motorcykel i 
trafiken. 
 

§ 48 MCT Ingen MCT-ansvarig var 
närvarande. 
Styrelsen vill ha mer informatio. 
Leif skickar mejl till Björn och 
Johan. 
 
Instruktörsmöte – Björn får 
återkomma men det har inte 
varit något möte. 
 
1 stor avrostning den 5/5 10-13 
(Turnpike) 13-16 (Alla) 
 
MCT ska mejla till ansvariga om 
de har behov av hjälp till 



Anderstorp. 

§ 49 Vägspanare Vägarna har tagit mycket stryk. I 
Jönköping ska det vara 
färdigsopat innan 15/5. Städerna 
börjar sopa i början av april. 

§ 50 SMC Klubbarna Inget att rapportera. 

§ 51 Kommande aktiviteter Samla ”stämplar” och vinn fina 
priser 
Jan Karlsson sammankallar till 
möte 
 
MC-tur för nya medlemmar. 
Nilla kollar matrikeln för att kolla 
hur många nya medlemmar det 
rör sig om. Jan Karlsson 
sammankallar till möte 
 

§ 52 Stoppdatum MC-Folket 4/18 manusstopp   29/3   
Utgivning v.17 
5/18 manusstopp   2/5   
Utgivning v.21 

§ 53 Beslutsloggen Nilla kollar upp Drybag om det 
går att få med vår logga. Det finns 
annars förslag på en annan 
leverantör. 

§ 54 Marknadskortegen – 
Barndiabetesfonden 

 
De som kör ensamma kan 
erbjuda en plats för att åka med 
på kortegen. 
Det är med 2 personer från 
diabetesfonden. 
Janne och Leif närvarar på dagen. 
Tommy kommer på em. 
Tommy har pratat med City 

§ 55 Övriga frågor Ingen ur styrelsen åker på 
Riksårsmötet till Lycksele. 
Motorträffar i Huskvarna ska vi 
åka på när det är mc tema 
Hur många tjejer är medlemmar i 
jkpg? 

§ 56 Nästa möte 23/4 Kl. 18. Värmeverket på 
Torsvik 

§ 57 Mötets avslutande  
 
 

 
Dag som ovan 
 
 



Mikael Hultberg     Pernilla Freij 
Sekreterare     Justerare   


