
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 21 maj 2019  
 
 
Datum Tisdagen den 21 maj 
 
Plats: Ljungarum Jönköping   
 
Tid: Kl. 19:00-22:00    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Erik Hedman  

Fredrik Härnström 
Dennis Mc Crady  

 Stefan Jönsson  
   
 
Ej närv  
  
 
Ärende §§ 65-82 
 
 

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

§ 66 Närvaro Se listan ovan.  

§ 67 Justerare Beslutades att utse Stefan Jönsson till justerare av protokollet 

§ 68 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 69 Föregående 
protokoll 

Godkändes 

§ 70 Ekonomi * Kassören redovisar ekonomin och godkändes. Riks har betalat ut 
rikstian till vårt län.  

§ 71 Skrivelser/mejl Staffan Nordin har mejlat om instruktörsexamination. Vi har ingen 
att examinera i år. Varken på grus eller asfalt. Erik och Björn är 
utbildad som grusinstruktörer. Övriga är SMC-instruktörer.  
Tony Levander Ilicon AB har kontaktat oss om formgjutna 
öronproppar. Förslagsvis skulle han kunna närvara på ett årsmöte.  

§ 72 Rapporter *Avrostning. Bra med funktionärer i år. 49 st. skrev in sig som 
deltagare. Gör ett evenemang på Facebook till nästa år.  



 
*Riksårsmötet i Tällberg pratades om att dela aktiviteter i media. 
Samarbete mellan SMC och körskolor med information på risk 1:an. 
Se om vi kan komma in på deras avrostning. Arlanda konferensen 
blir likvärdig i november. Valberedning avgick och ny tillsattes.   
 
*Instruktörsavrostning i Anderstorp tackade vi nej till 
 
*Instruktörs Knix i Anderstorp var kallt. Många instruktörer. Vi är 
välkomna 14/7. Alla 6 instruktörer följer med.  

§ 73 Media Hemsidan:  

• Erik håller på med alla mejladresser 

• Fredrik har startat en Youtube kanal 
 
*Instagram.  
 
Facebook-Uppdateras löpande.  
 
TV/Tidningar: JP har varit i kontakt med Leif och han är med i ett 
inslag om marknadskortegen 

§ 74 MCT *Erik spånar vidare på GPS kurs i Jönköping. Garmin på fm och 
TomTom på em i Anderstorp. 120kr/person. Lokal är bokat 26/9. 
1000kr med fika. Erik åker dit och tar med det hit och har det i 
vinter i Jönköping. Bjuder även in Garmin och TomTom.  
 
Erik åker till Säfsen och ska gå en grusworkshop med Björn.  
Leif pratar med Aditro om vi kan ha avrostning eller annan 
utbildning där.  
Stefan frågar TTC om vi kan vara där på någon typ av aktivitet för 
våra medlemmar. 
Leif har varit i kontakt med Wroom. Vi är välkomna med en skrivelse 
om trafiksäkerhetsutbildning.  
 
Leif o Janne har varit i Eksjö. Körskolan äger fastigheten och 
arrenderar marken. Arrende 17000kr/år. Byggnadsvärde 100 000-
200 000kr. Vi jobbar fram mer underlag innan vi kan ta ställning. 

§ 75 Vägspanare Mycket vilt längs med vägarna  

§ 76 SMC Klubbarna *Holy Riders i Vetlanda 22/5 
*Säby kyrka 29/5 
*Moonriders har Flahultarallyt 2:a försöket 30/5 
*HTC 12/6 

§ 77 Kommande 
aktiviteter  

* Marknaden 24/5. Vi står på hovrättstorget i år. 
Barndiabetesfonden kommer närvara. Tipspromenad och anmälan 
om medlemskap så blir det utlottning på 2 st. presentkort á 400kr. 
Polisen är svår att få svar ifrån.  
 
*Rydaholm Bike Meet 5/6 
 



* Nationaldagstur 6/6 för nya medlemmar 6/6. Bynanders 
motormuseum i Svenljunga är klart med mat och ankomst.  
Start Kl. 10 från Shell Torsvik.  
 
* Huskvarnaparken. 29/5. Träffas vid förrådet kl.16:30 för medtag 
av material  

§ 78 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 6/19. Manusstopp 27/5. Utgivning vecka 26 
7/19 manusstopp 12/8. Utgivning vecka 37.  

§ 79 Beslutsloggen Listan uppdateras löpande. Fredrik skriver ner förslag på vad vi 
säger till nya medlemmar. Leif tar Tommys jacka.  

§ 80 Övriga frågor Förslag på att ta kontakt med kommun och region för att samordna 
en avrostning i länet till nästa år 

§ 81 Nästa möte 16/6 ev. Ingatorp kl.13:00 

§ 82 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
Mikael Hultberg   Stefan Jönsson 
Sekreterare    Justerare   


