
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 1 april 2019  
 
 
Datum Måndag den 1 april 
 
Plats: Ljungarum Jönköping   
 
Tid: Kl. 19:00-:21:30    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Erik Hedman  

Fredrik Härnström 
Dennis Mc Crady  
Stefan Jönsson 

 
   
 
Ej närv   
 
Ärende §§ 29-38 
 
 

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

§ 30 Närvaro Se listan ovan.  

§ 31 Justerare Beslutades att utse Dennis till justerare av protokollet 

§ 32 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 33 Föregående 
protokoll 

Godkändes 

§ 34 Ekonomi * Kassören redovisar ekonomin och godkändes. 
* Till nästa år tar vi bort distrikt20:an. Inget annat län betalar ut detta 
till klubbarna. Tar upp detta på klubbkonferensen inför nästa säsong. 
* Mall för reserapport skriver Mikael och mejlar Fredrik. Han lägger 
sedan upp på distriktets hemsida 
 

§ 35 Skrivelser/mejl * Stig Björk har mejlat till samtliga distrikt. Kontroll har utförts om 
protokoll finns tillgängliga för medlemmar. Senast 2 månader måste 
protokollet finnas tillgängliga. Vi har fått godkänt. 



 
 
*Mc-folket ska närvara på Custom motorshow i påskhelgen. De 
efterfrågar bemanning. Johan kan annandagen. 
 
* Det har kommit en folder om ”Säkrare vägar och gator för 
motorcyklister” som vi kan använda när vi är ute på arrangemang.  
 
* När vi får inkommande mejl så trycker vi på svara på alla. Då ser 
alla andra i den gruppen vem som har svarat och vad vederbörande 
har svarat. Vi svarar på mejl med SMC-kontot. 
 

§ 36 Rapporter Utbildning på hjärtstartare har varit hos räddningstjänsten för 
instruktörer och styrelse. Grundlig genomgång. Björn har fått 
hjärtstartaren.  
MCT-Erik förvarar hjärtstartaren framöver hemma.  
 

§ 37 Media Hemsidan: Ska uppdateras och upplägget ska justeras. Ny fin 
motorcykelbild på styrelsen. 
 
Instagram ska vi börja med 
 
Facebook-Uppdateras löpande.  
TV/Tidningar: Inget att rapportera 

§ 38 MCT *Erik har fått inlogg av Jocke så vi kan uppdatera olika konton. 
*Erik hör med SMC Rix till nästa möte om vilka mejladresser som 
ska behålla. 
*MCT ska ha tillgång till att lägga in på hemsidan och Facebook. 
*De som inte har gått RR 3.0. innan 31/12 får inte vara instruktörer.  
 
*Avrostning 27/4 på Nifsarp kl.10-15. Vi har möjlighet att låna in 
instruktörer från andra distrikt.   
Fari kan vara funktionär men vi behöver fler.  
HTC har sin vårrunda med start kl. 10-11 som sedan avslutas på 
Nifsarp. 
 
*Dennis, Erik och Björn åker till Säfsen 30/4-2/6.  
*Knix i Anderstorp behöver hjälp med instruktörer. 12/5.   
*Erik spinner vidare på GPS-kurs 
*Erik åker till Östergötaland på gruskurs  
*SMC väst vill ha samarbete. 
*MCT planerar för anordning av gruskurs. 
*Vi bör ta kontakt med Axamoring igen om samarbete. Nu har de en 
ny ordförande 

§ 39 Vägspanare Inget att rapportera  

§ 40 SMC Klubbarna VMCK vill göra reklam för sin klubb eftersom de har 50-års jubileum 
i år.   



§ 41 Kommande 
aktiviteter  

*Leif ska få till ett möte med Fanny Rommedal på Jönköpings city 
för planering inför marknaden 
 
* Nationaldagstur. Björn och Mikael planerar en tur för nya 
medlemmar 6/6. Mikael är sammankallande. Förslagsvis åker vi till 
Bynanders motormuseum i Svenljunga. Mejl skickas till berörda 
medlemmar 1 månad innan.  
* Bilprovningen 13/4 i Jönköping är frivillig närvaro. 
* SMC:s Riksårsmöte kommer Leif åka på.  
* Huskvarnaparken. 29/5. Mikael kontaktar ansvariga personer till 
parken för kontroll av vår aktivitet när det är mc tema.  

§ 42 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 5/19. Manusstop 26/4. Utgivning vecka 21.  
6/19 manusstopp 27/5. Utgivning vecka 26.  

§ 43 Beslutsloggen Ta reda på inloggning till beslutsloggen efter Joakim. Sekreteraren 
ansvarar för uppdateringar. 

§ 44 Övriga frågor Ingen FUB kväll kommer anordnas i år 

§ 45 Nästa möte 24/4 Ljungarum kl.18:00 

§ 46 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
Mikael Hultberg   Dennis Mc Crady 
Sekreterare    Justerare   


