
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 20 augusti 2019  
 
Datum Tisdagen den 20 augusti 
 
Plats: Kålgården Jönköping  
 
Tid: Kl. 18:00-21:30    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 

Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Fredrik Härnström 

Dennis McCrady  
 Stefan Jönsson   
 
Ej närv  
 
Ärende §§ 101-118 
 

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

§ 102 Närvaro Se listan ovan.  

§ 103 Justerare Beslutades att utse Fredrik Härnström till justerare av protokollet 

§ 104 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 

§ 105 Föregående 
protokoll 

Godkändes 

§ 106 Ekonomi * Kassören redovisar ekonomin och godkändes.  
 
Landstingsbidraget kommer Johan lämna in innan 31/8. 

§ 107 Skrivelser/mejl *Elin Karlsson från Rix. Blir ingen introduktionskurs på Riksträffen. 
Kan bli i november på konferenshelgen 
 
Maria Nordqvist från Rix. Trafikverket vill sänka hastigheten från  
90-80 och 100-80 om det inte finns någon mittseparering. Istället 
för att underhålla vägarna så sänker de hastigheten. Maria arbetar 
på en remiss om rv 195 mellan Habo och Hjo. 
 
 
 



 
 
  
 

§ 108 Rapporter Anderstorp: Vi var instruktörer på en knixkurs. Bra med samarbete 
över gränserna. Vi fortsätter med detta nästa år.  
 
Caferacerträffen regnade bort 
 
Marknadskommitté. Vi har framfört våra åsikter för nästa års 
kortege. Fredrik kollar med Anna Härnström på Ryhov om de vill 
närvara med att ha hjärt och lungräddning. Kanske demonstrera 
med en hjärtstartare.  
 
Mälaren runt var det ca.21 000 mc som deltog och det tog lång tid. 
 
I Säfsen var det lerigt för 25 st. blivande grusinstruktörer. Nästa år 
är utbildningen på Gotland. 
Det planeras för synkronisering av instruktörer utanför länet som 
kan närvara på distriktens olika aktiviteter, även till knix. 
 
  

§ 109 Media Hemsidan: Uppdateras löpande. 
 
*Instagram. Mikael frågar Jocke igen om inloggning 
 
Facebook-Uppdateras löpande.  
 
TV/Tidningar: Inget att rapportera 

§ 110 MCT Körskolor: Leif kontaktar körskolor för att boka in o prata om SMC 
på risk1:an 
Eksjöbanan: Mäklare har värderat fastigheten till 500 000kr. Bonden 
vill arrendera ut den 
SMC har en utvecklingskassa som vi kan ansöka till. Trafikverket har 
en skyltfond. Projektbidrag, Organisationsbidrag, Prins Gustav Adolf 
och sibyllas ungdomsfond. Fredrik kollar med EU bidrag. Janne är 
kontaktperson.  
 
Vi är välkomna till Viskafors för att ha aktiviteter.  
GPS skjuts på obestämd tid eftersom Erik är konvalescent. 
 
*Fredrik har varit i kontakt med ev. ny instruktör. Han är 
intresserad. Erik tar kontakt med honom 

§ 111 Vägspanare Mycket grus o sten i rondeller 

§ 112 SMC Klubbarna * Tändsticksträffen VMCK 7/9. SMC står där på lördagen mellan 10-
14. Dennis kollar vilka tider de har sina aktiviteter och om det passar 
mellan 10-14.  



§ 113 Kommande 
aktiviteter  

*Konferenshelgen 15-17 november.  
* Medlemstur i september flyttar vi fram till våren eftersom tid inte 
finns för anordning.  

§ 114 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 8/19 manusstopp 23/9. Utgivning vecka 43.  

§ 115 Beslutsloggen Listan uppdateras löpande.  
Tröjorna från Rix har kommit.  

§ 116 Övriga frågor ILICON formgjutna hörselskydd. Leif har träffat honom och ett 
förslag är att han deltar på årsmötet. 
 
Fredrik har skickat vinsten till han som vann tävlingen i Huskvarna 
folketspark.  
 

§ 117 Nästa möte 24/9 Vätterslund Jönköping kl.18:30 

§ 118 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
Mikael Hultberg   Fredrik Härnström 
Sekreterare    Justerare   


