
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 21 april 2020  
 
Datum Tisdag den 21 april 
 
Plats: Jönköping Kulturhuset  
 
Tid: Kl. 18:00-20:30    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 

Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Stefan Jönsson   
 Dennis McCrady 
 Fredrik Härnström 
 
Ej närv  
 
Ärende §§ 235-§ 252 
 

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

§ 236 Närvaro Se listan ovan.  

§ 237 Justerare Beslutades att utse Jan Karlsson till justerare av protokollet 

§ 238 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.  

§ 239 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes 

§ 240 Ekonomi -Swish. Johan har kollat upp hur det fungerar på Swedbank. Vi har 
inte befogenhet än eftersom vi inte har ett årsmötesprotokoll än. 
Leif kollar med Länsförsäkringar om vi ska byta bank. Nya 
bokföringsprogrammet bör vara kompatibelt med Swedbanks 
bokföringsprogram Speedledge.  
 
-Kassören redovisar ekonomin och godkändes.  
 

§ 241 Skrivelser/mejl 
-Maria Nordqvist: Hon har läst vårt årsmötesprotokoll och tyckte att 
vi har gjort ett bra jobb.  

-Elin Karlsson från Rix har mejlat ut till alla informatörer: Vi ska 
svara henne om vilka som är ansvariga på alla sociala program.  



Facebook är alla administratörer. Fredrik ansvarig.  

Instagram har vi Fredrik ansvarig.  

Hemsidan är Fredrik ansvarig 

Dennis svarar Elin. 

§ 242 Rapporter -NMCC har ställt in alla arrangemang till 31 maj 
 

§ 243 Media -Hemsidan: Vi ska lägg upp om inställda evenemang.  
 
-Instagram.  
 
-Facebook-Uppdateras löpande.  
 
-TV/Tidningar: Inget att rapportera 

§ 244 MCT - Alla SMC:s kurser är inställda till 27 juli 
Anderstorp är 2 st. bokade datum. Styrelsen 27 juni och 9 august 
 
-BA-Trafikskola som använder Aditro:s ytor vill ha samarbete med 
SMC. 
 
-Tjejkurs väntar vi lite med i dessa pandemitider 
 

§ 245 Vägspanare Inget att rapportera 

§ 246 SMC Klubbarna -HTC kör en vårrunda 25/4 men utan avrostning 
-Moonriders anordnar en Covid-19 anpassad Flahultarally 21/5  
 

§ 247 Kommande 
aktiviteter  

-Marknaden med kortege ställs in. City anordnar mindre happenings 
i april-maj. 16, 23 och 30 maj. Förslagsvis den 30 maj kan SMC vara 
med. Öppet 12-16. Finns lediga lokaler där vi kan stå med mc 
utanför. Vi kan dela ut Mc-folket. Ställ upp en tv. Fråga om Peter 
Nydahl vill ställa ut något.  
 
-Årsmötet skjuts fram på obestämd tid. Fråga om vi kan ha det 
utomhus under tak hos NMCC?  
 
-Fredrik kollar upp om parken kommer ha aktiviteter med tanke på 
coronapandemin.  
 
 
-Nationaldagsturen för nya medlemmar planeras. Jan och Mikael 
ansvariga som ska ut och leta efter lämplig grillplats utomhus i 
rådande tider med trevliga vägar dit och hem. Mejlutskick till 
berörda medlemmar skickas centralt från Rix senast 15 maj. 
Anmälan sker via en dold länk till SMC Schools sida.  



§ 248 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 5/20 manusstopp 27/4. Utgivning vecka 21.  
6/20 manusstopp 25/5. Utgivning v 27.  

§ 249 Beslutsloggen - Kostnadsförslag undersöks men det blir ingen släpkärra i år. 
 
-Dennis gör en pdf om SMC som vi kan dela ut till våra nya 
medlemmar 
 

§ 250 Övriga frågor Inga övriga frågor 

§ 251 Nästa möte 4 maj. Plats och tid återkommer vi med 

§ 252 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
 
 
Mikael Hultberg   Jan Karlsson 
Sekreterare    Justerare   
 
 
 
Leif Rogö 
Ordförande 


