
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpingsläns styrelsemöte den 21 januari 2019  
 
 
Datum Måndag den 21 januari 
 
Plats: Centralkonditoriet Jönköping   
 
Tid: Kl. 18:00-20:00    
  
Närvarande Leif Rogö, ordf 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg 
 Björn Deichmann   
 Stefan Jönsson 

Pernilla Freij  
 
Ej närv Joakim Eek 
 Tommy Bernevång 
 
Ärende §§ 192-210 
 
 

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

§ 193 Närvaro Se listan ovan.   

§ 194 Justerare Beslutades att utse Pernilla Freij till justerare av protokollet 

§ 195 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes med ett tillägg på § 
201 instruktörer 

§ 196 Föregående 
protokoll 

Godkändes 

§ 197 Ekonomi * Kassören redovisar ekonomin och godkändes. 
* Leif och Johan åker istället in till banken för ändringsblankett av ny 
styrelse. Blankett är inskickat men inget händer.  
* Vi får landstingsbidrag i år på 60 000kr 
* Vi bjuder in revisorerna till nästa möte inför årsmötet. 

§ 198 Skrivelser/mejl * Kostnader MCT från Cecilia Hausswolff. Kostnaderna kan bli 
väldigt stora för de distrikt som har många funktionärer som måste 
gå på utbildningar. Subventioner utbetalas av riks men blir väldigt 
kostsamt ändå. Framför allt när det är nya obligatoriska och inte 
medräknat i budgeten. Hon ställer frågan hur vi gör i våra distrikt. Vi 
har inte det problemet.  



* Björn Svensson från valberedningen har inkommit med ett förslag 
på att mejla ut till klubbarna i länet om behovet av funktionärer och 
framtida medlemmar i styrelsen. Vi skickade det för tryck i MC-
Folket.  
* SMC School kommer leverera ut 2 st. beachflaggor utan 
debitering. Leverans har ännu inte kommit till Mikael.  
* Besikta i Eksjö föreslår att vi har ett gemensamt öppethus och 
avrostning. Björn har varit där men platsen är inte lämplig för 
avrostning(för liten). Vi kan ändå närvara vid ett eventuellt 
öppethus.  

§ 199 Rapporter Inget att rapportera 

§ 200 Media Hemsidan: Uppdatering av ny frontbild. Dagordning till årsmötet ska 
läggas upp.  
Facebook-Uppdateras löpande.  
TV/Tidningar:  

§ 201 MCT * Gratis utbildning på hjärtstartare hos Räddningstjänsten. 
Instruktörer och styrelse är välkommen med upp till tolv personer. 
Hjärtstataren kostar 5 000kr och behövs när vi är på aktiviteterna i 
länet.   

§ 202 Vägspanare Inget att rapportera  

§ 203 SMC Klubbarna Inget att rapportera  

§ 204 Kommande 
aktiviteter  

* Årsmötet planeras hos VMCK i Bankeryd 23/3 kl. 15. Pernilla, 
Joakim och Tommy kommer avgå. Leif skickar in underlag om 
årsmötet till Rix som sedan skickar ut det till våra medlemmar i 
distriktet. 

§ 205 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 3/19. Manusstop 21/1. Utgivning vecka 13. 
Leif och Stefan lämnar in material till spalten.  
4/19 manusstopp 29/3. Utgivning vecka 17.  

§ 206 Beslutsloggen Pikéer är beställt av Prevox   

§ 207 Seminarium SMC bjuder in politiker, tjänstemän från tekniska kontoret, 
stadsbyggnadsnämnden och SMC-medlemmar till diskussionskväll. 
Vi vill höra och diskutera hur de ställer sig till motorcyklar och trafik 
i framtiden. Denna punkt återupptas när Pernilla har fått 
information vilka uppdrag politikerna har tilldelats.  

§ 208 Övriga frågor I fortsättningen mejlar vi ut föregående protokoll till samtliga i 
styrelsen efter våra möten så alla kan se vad som beslutades(även 
de som inte var på plats). Vi blir mer förberedda inför nästa möte.  

§ 209 Nästa möte 18/2 kl. 18:00. Plats är ännu inte bestämt 

§ 210 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
Mikael Hultberg   Pernilla Freij 
Sekreterare    Justerare   


