
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 24 april 2019  
 
 
Datum Onsdagen den 24 april 
 
Plats: Ljungarum Jönköping   
 
Tid: Kl. 18:00-20:30    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
 Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Erik Hedman  

Fredrik Härnström 
Dennis Mc Crady  

 
   
 
Ej närv Stefan Jönsson 
  
 
Ärende §§ 47-64 
 
 

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

§ 48 Närvaro Se listan ovan.  

§ 49 Justerare Beslutades att utse Fredrik till justerare av protokollet 

§ 50 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

§ 51 Föregående 
protokoll 

Godkändes 

§ 52 Ekonomi * Kassören redovisar ekonomin och godkändes. Årsredovisning 
skickat till riks.  

§ 53 Skrivelser/mejl Inget att rapportera 

§ 54 Rapporter Johan W o Dennis var på Elmiamässan.  
Dennis var på bilprovningen när det var öppethus. Kallt.  

§ 55 Media Hemsidan:  
*Ska uppdateras och upplägget ska justeras. Ny fin motorcykelbild 
på styrelsen. 
*Det som läggs ut på hemsidan får vi bra respons på 



*Pernilla och Anna var med i P4 om kvinnor som kör mc. 
 
*Instagram. Erik frågar Jocke om inloggning 
 
Facebook-Uppdateras löpande. 719 följare på Facebook 
 
TV/Tidningar: Inget att rapportera 

§ 56 MCT *Avrostning 27/4 på Nifsarp kl.10-15.  
 
*Erik o Janne ska på instruktörsavrostning till Anderstorp på söndag 
28/4 
 
*Erik spånar vidare på GPS kurs i Jönköping 

§ 57 Vägspanare Inget att rapportera  

§ 58 SMC Klubbarna *HTC har sin vårrunda 27 april 
*Moonriders har Flahultarallyt 4 maj. 
*VMCK i Domsand 8/5 
*NMCC i Stensjön 15/5 
*Holy Riders i Vetlanda 22/5 

§ 59 Kommande 
aktiviteter  

* Marknaden. Vi står på hovrättstorget i år. Lägg upp en karta på 
hemsidan och Facebook var vi står. 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.  
 
* Nationaldagstur. Björn och Mikael planerar en tur för nya 
medlemmar 6/6. Bynanders motormuseum i Svenljunga är klart. 
Mejl skickas till berörda medlemmar 3-4 veckor innan. Anmälan ska 
ske senast 2 juni på mejladressen 
nyamedlemmar@smcjonkoping.se 
Lägg aktiviteten på hemsidan om nationaldagstur för nya 
medlemmar. Start Kl. 10 från Shell Torsvik.  
 
*Avrostning 27/4 på Nifsarp kl.10-15.  
HTC har sin vårrunda med start kl. 10-11 som sedan avslutas på 
Nifsarp. 
Turnpike sitter vid inskrivningen och de fixar maten. 
Fari kommer hjälpa till vid sidan om 
Dennis, Fredrik och Mikael ska också vara på plats kl.9 som 
medhjälpare 
 
* Huskvarnaparken. 29/5. Fredrik tar kontakt med Conny Månsson 
om vi får placera bord och material på en utvald plats i parken.  
 
*Riksårsmöte i Tällberg 3-5 maj 

§ 60 MC-Folket 
Stoppdatum 

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

mailto:nyamedlemmar@smcjonkoping.se
Hemma
Resmålet, får ej avslöjas än



§ 61 Beslutsloggen *Mikael frågar Pernilla om inloggning till beslutsloggen. 
*Sekreteraren ansvarar för uppdateringar. Om vi inte har åtkomst 
till beslutsloggen upprättar vi en ny logg. 
* Visitkort till ordförande.  
*Erik uppdaterar mejladresser. En med funktion och en med 
personligt namn.  
*Nyckelring 200-300st. ska beställas(Mikael ansvarig) 
 

§ 62 Övriga frågor Inga övriga frågor 

§ 63 Nästa möte 21/5 på Ljungarum kl.18:00 

§ 64 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
Mikael Hultberg   Fredrik Härnström 
Sekreterare    Justerare   




