
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 21 september 2020  
 
Datum Måndagen den 21 september 
 
Plats: Jönköping, Grand Hotell  
 
Tid: Kl. 19:00-21:00    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 

Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Stefan Jönsson  
 Fia Wiberg  
  
Ej närv Dennis McCrady 
 Fredrik Härnström 
 Björn Deichmann 
 
Ärende §§ 29-§ 46 
 

§ 29 Öppnande Ordförande Leif Rogö hälsade välkommen och förklarade dagens 
styrelsemöte öppet och Corona anpassat.   

§ 30 Närvaro Se listan ovan.  

§ 31 Justerare Beslutades att utse Johan Westerberg till justerare av protokollet 

§ 32 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.  

§ 33 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes 

§ 34 Ekonomi -Kassören redovisar ekonomin och godkändes.  
-Ansökan om Landstingsbidraget är inlämnat 
-Vi förbereder inför bankbytet till årsskiftet. 

§ 35 Skrivelser/mejl 
Ordförandemöte. Förfrågan har varit ute till distrikten för att samla 
in synpunkter på i vilken form ett ordförandemöte ska kunna 
genomföras. Majoritet av de som svarat förordar ett fysiskt möte. 
Förslag är att ordförandemöte äger rum den 21 november, Arlanda 
stad och att styrelsens AU deltar samt valberedningen. 

 

 



§ 36 Rapporter  
-Årsmötet hölls hos NMCC utomhus. 
 
-Gruskurs 30/8 har anordnats på Tabergsbanan utanför Jönköping 
 
-Några aspiranter och instruktörer har varit i Skåne och hjälpt till på 
knix i utbildningssyfte.  

§ 37 Media -Hemsidan: Lägg upp protokoll 
-Instagram.  
-Facebook-Uppdateras löpande.  
-TV/Tidningar: Inget att rapportera 

§ 38 MCT & Utbildning - Budget. Preliminärt utfall är ungefär +-0 på utbildningarna i år. 
 
-Samling med samtliga instruktörer och aspiranter planeras i höst. 
Utvärdering för det gångna året och planering inför 2021. 

§ 39 Vägspanare Inget att rapportera 

§ 40 SMC-medlemmar 
och klubbar 

Klubbkonferens 22/11 kl. 15 i Bankeryd VMCK med planering inför 
nästa säsong 

§ 41 
 
 
 
 

Kommande 
aktiviteter  

-Riks-årsmöte hålls mellan 31/10 och 7/11 digitalt. 
 
-Start2Ride 2021 med BA-trafikskola. En grupp ska utses på nästa 
styrelsemöte som ansvarar för aktiviteten. 
 
-Planerar ett utskick till medlemmarna i distriktet inför 2021 som 
skickas ut i februari.  

§ 42 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 8/20 manusstopp 1/10. Utgivning vecka 43.  
1/21 manusstopp 26/10. Utgivning v 49.  

§ 43 Beslutsloggen   

§ 44 Övriga frågor Bjuda in Ilicon AB som tillverkar hörselproppar till styrelsemöte i 
november 

§ 45 Nästa möte 20 oktober kl. 18 ev. Grand Hotell igen 

§ 46 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

Dag som ovan 
 
 
Mikael Hultberg   Johan Westerberg 
Sekreterare    Justerare   
 
 
Leif Rogö 
Ordförande 


