
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 4 maj 2020  
 
Datum Måndagen den 4 maj 
 
Plats: Jönköping Kulturhuset  
 
Tid: Kl. 19:00-21:00    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 

Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Stefan Jönsson   
 Dennis McCrady 
 Fredrik Härnström 
 
Ej närv  
 
Ärende §§ 253-§ 267 
 

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

§ 254 Närvaro Se listan ovan.  

§ 255 Justerare Beslutades att utse Erik Hedman till justerare av protokollet 

§ 256 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.  

§ 257 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes 

§ 258 Ekonomi -Länsförsäkringar Bank har varit i kontakt med kassör Johan om hur 
det fungerar med bankbyte.  
 
-Kassören redovisar ekonomin och godkändes.  
 

§ 259 Skrivelser/mejl 
-Inga inkommande mejl 

 

§ 260 Rapporter -23 st. åkte med HTC:s vårrunda 
 

§ 261 MCT - Staffan Nordin från Rix har kontaktat alla distrikt. Alla ska berätta 
hur de gör i distrikten med aktiviteter under covid-19 pandemin.  



-Följande kurser ställer vi in 
Tjejkursen i Jönköping 
Anderstorp 27 juni  
 
-Alla SMC:s schoolkurser är inställda fram till 27 juli. 

§ 262 Kommande 
aktiviteter  

-Mc event i Jönköping city 30 maj ställs in. 
 
- Nationaldagsturen ställer vi in 
 
-Årsmötet flyttar vi fram till 22 augusti kl.14 i Stensjön hos NMCC 
och vistas utomhus. 

§ 263 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 6/20 manusstopp 25/5. Utgivning vecka 27.  
7/20 manusstopp 12/8. Utgivning v 37.  

§ 264 Beslutsloggen - Jackorna är klara 
-Erik har fått offert på släpkärra och kostnadsförslaget undersöks. 
-Pdf utskick till nya medlemmar med foto på styrelsen, ex. 
kylskåpsmagnet från Tabergsportalen skickas med ut till nya 
medlemmar i höst. Leif skriver en välkomsttext. Erik om School. 
Dennis och Fredrik ansvariga.  

§ 265 Övriga frågor -Erikshjälpen vill ha samarbete med oss. Leif kollar vad samarbetet 
innebär.  
-Erik och Leif åker till BA trafikskola och tittar på vilka riktlinjer vi ska 
ha. 
-MC gymnasium öppnar i Sävsjö 2022. Svemo står bakom. 
Inkörsport till SMC?  

§ 266 Nästa möte 6 juni. Återkommer med tid och plats. Janne och Mikael ordnar en 
tur och plats 

§ 267 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
 
 
Mikael Hultberg   Erik Hedman 
Sekreterare    Justerare   
 
 
 
Leif Rogö 
Ordförande 


