
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 16 juni 2019  
 
Datum Söndagen den 16 juni 
 
Plats: Ingatorp Eksjö   
 
Tid: Kl. 14:00-16:00    
  
Närvarande Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Fredrik Härnström 

Dennis Mc Crady  
 Stefan Jönsson   
 
Ej närv Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 
 
Ärende §§ 83-100 
 

§ 83 Öppnande Mötets ordförande Stefan Jönsson hälsade välkommen och 
förklarade dagens styrelsemöte öppet.   

§ 84 Närvaro Se listan ovan.  

§ 85 Justerare Beslutades att utse Dennis Mc Crady till justerare av protokollet 

§ 86 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 87 Föregående 
protokoll 

Godkändes 

§ 88 Ekonomi * Kassören redovisar ekonomin och godkändes. Ej klart med banken 
än. Banken påvisade att det inte står i stadgarna hur många som ska 
företräda kontot. Vi får ta upp detta till nästa årsmöte.  

§ 89 Skrivelser/mejl *Elin Karlsson från Rix. Utskick till trafikskolor om nya värdebevis, 
värvningsfoldrar och full kontroll.  
*Distrikten har nu tillgång till statistik via portalen. Ordförande, 
sekreterare och informatörer har tillgång till statistiken. Stefan 
kollar med riks om inloggning. 
*15-17 november är konferenshelgen.  

§ 90 Rapporter * Marknadskortegen 24/5. Parkeringsmöjligheterna var bra men 
läget var sämre. Besökarna gick inte ända fram till Hovrättstorget. 
Kanalen bättre om vi får hela sidan. Ca.80 st. körde kortegen. Vi 
lägger 1500kr till Barndiabetesfonden. Vi måste ha mer utrymme på 
gågatan och vindbron för knallarna ställer sig för långt ut på gatan.  



* Huskvarnaparken 29/5. Bra plats. Fredrik var uppe på scen. 70 st. 
var med på tävlingen. Fullt med mc ca 1000st.  
* Säfsen 30/5-2/6.  
* Nationaldagsturen 6/6. Resan gick till Bynanders motormuseum i 
Svenljunga. Bra och trevligt. Om vi anordnar detta nästa år så 
behöver inte utskicket bara gå till de som blev medlemmar under 
2019 utan ända fram till juni 2020.    
* Öppet hus NMCC 8/6. Vi tittade förbi och har även annonserat i 
MC-Folket.  

§ 91 Media Hemsidan:  
*Fredrik har gjort en Power Point om SMC som kan användas till 
presentationer på körskolor. Läggs även på vår hemsida 
 
*Instagram. Mikael frågar Jocke om inloggning 
 
Facebook-Uppdateras löpande. Flera administratörer.  
 
TV/Tidningar:  

§ 92 MCT *Fredrik har varit i kontakt med ev. ny instruktör. 

§ 93 Vägspanare Varning för blödande asfalt 

§ 94 SMC Klubbarna * Skogsträffen Stocks MC Lammhult 28/6-30/6.  
* Caféracer träff Moonriders 17/8.  
* Tändsticksträffen VMCK 6/9. SMC kanske står där på lördagen 
mellan 10-14.  

§ 95 Kommande 
aktiviteter  

* Knix 14/7 Anderstorp. Alla instruktörer utom Erik kommer deltaga.  
 

§ 96 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 7/19. Manusstopp 12/8. Utgivning vecka 37 
8/19 manusstopp 23/9. Utgivning vecka 43.  

§ 97 Beslutsloggen Listan uppdateras löpande.  
Veckan efter midsommar kommer tröjorna.  

§ 98 Övriga frågor *Leif bör uppdatera sin sändningslista så mejl kommer till samtliga 
berörda. 
*Önskemål från medlemmar om att vi ska anordna fler turer för 
medlemmar. Start från olika delar i länet mot ett gemensamt mål. 
Tur i september? 
*Johan vill ha en punkt till nästa möte om Landstingsbidraget som 
ska vara inlämnat innan 31/8 

§ 99 Nästa möte 20/8 Sandagymnasiet Jönköping kl.18:00 

§ 100 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
Mikael Hultberg   Dennis Mc Crady 
Sekreterare    Justerare   


