
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 23 mars 2020  
 
Datum Måndagen den 23 mars 
 
Plats: Jönköping Kulturhuset  
 
Tid: Kl. 19:00-21:30    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 

Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Stefan Jönsson   
 Dennis McCrady 
 Fredrik Härnström 
 
Ej närv  
 
Ärende §§ 216-§ 234 
 

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

§ 217 Närvaro Se listan ovan.  

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

§ 219 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes med ändring 
avrostning 25/4 som ska vara med på MCT punkten istället.  

§ 220 Föregående 
protokoll 

 2 st. och föregående protokoll godkändes 

§ 221 Ekonomi -Swish. Vi ska kolla upp vad det kostar på Swedbank.  
-Revisorerna har godkänt föregående års redovisning 
-Kassören redovisar ekonomin och godkändes.  
 

§ 222 Skrivelser/mejl 
-NTF: SMC har vald att säga upp sitt medlemskap i NTF. Anledningen 
till detta är att NTF´s kongress tog ett antal beslut som inte är 
förenliga med SMC:s ståndpunkter. SMC kan självfallet inte vara 
medlem i en organisation som förespråkar negativ särlagstiftning 
för MC. Se vänligen bifogade brev. Vi har i samtal med NTF varit 
tydliga, om att vi har samma mål om en reduktion av olyckor. Väljer 
NTF att ändra sina inriktningsdokument, är SMC självfallet villiga att 
värdera eventuellt medlemskap på nytt. 



Flera av SMC:s Distrikts organisationer på lokalt nivå, har egna avtal 
med NTF. Och SMC rekommenderar att Ni lokalt jobbar på ett sätt 
med NTF, som är till bästa nytta för SMC:s medlem. 

-Jesper Christensen: SMC Riks har i skrivande stund valt att inte 
ställa in körningar centrala fortbildningar i SMC School och cenrtrala 
körningar med SMC Sport.  

SMC:s styrelse ser tyvärr inga möjligheter utifrån rådande smittorisk 
att på ett demokratiskt sätt kunna genomföra vår årsmöteshelg i 
Båstad 15-17 maj. Risken finns att vi diskvalificerar medlemmar som 
är drabbade och/ eller är förhindrade att delta som del av Covid-19 
riskgrupp.  Parallellt rekommenderar Folkhälsomyndigheten även 
att nationella resor ska begränsas. Styrelsen beslutar senare nytt 
datum och plats för årsmötet. En möjlighet att genomföra årsmötet 
skulle kunna vara under SMC Riksträffen i Romme första helgen i 
september. 

Det betyder att det obligatoriska distriktsordförandemötet som 
alltid hålls i samband med årsmöte i riksorganisationen också flyttas 
fram till den nya tidpunkten och platsen för årsmötet. 

§ 223 Rapporter -Inget att rapportera 

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

§ 225 MCT - Kursverksamhet. 6 april GPS kurs inställd 
  
-17 april stämmer vi av om vi ska ha avrostning och tar beslutet via 
interna Facebookgruppen. Om det blir inställt förmedlas detta via 
hemsida och FB. 

§ 226 Vägspanare De har börjat sopa upp grus på gatorna 

§ 227 SMC Klubbarna Inget att rapportera 

§ 228 Kommande 
aktiviteter  

-Årsmötet skjuts fram på obestämd tid.  
-Fredrik kollar upp om parken kommer ha aktiviteter med tanke på 
coronapandemin.  
 
-Vi fortsätter med all planering och drar så fall i nödbromsen om det 
blir förändringar i samhället. 
 
-Nationaldagsturen planeras. Jan och Mikael ansvariga  
 
 
 
 



§ 229 Distrikstbilaga Vi hoppar över detta i år med tanke på corona 

§ 230 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 4/20 manusstopp 30/3. Utgivning vecka 17.  
5/20 manusstopp 27/4. Utgivning v 21.  

§ 231 Beslutsloggen -Leif har beställt 2 jackor 
-Erik kollar upp vad en släpkärra kostar som vi kan ha till våra 
aktiviteter.   
-Dennis gör en pdf om smc som vi kan dela ut till våra nya 
medlemmar 
 

§ 232 Övriga frågor -När vi har våra aktiviteter i länet så kan vi annonsera ut till fler på 
FB för en liten summa.  
-Fredrik och Dennis vill ha föregångaren på powerpoint till 
trafikskolor. Mikael mejlar ut den. 
 

§ 233 Nästa möte - 21 april. Plats och tid återkommer vi med 

§ 234 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
 
 
Mikael Hultberg   Dennis McCrady 
Sekreterare    Justerare   
 
 
 
Leif Rogö 
Ordförande 


