
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 6 juni 2020  
 
Datum Lördagen den 6 juni 
 
Plats: Sandsjö  
 
Tid: Kl. 11:30-14:00    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 

Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Stefan Jönsson   
 Fredrik Härnström 
 
Ej närv Dennis McCrady 
 
Ärende §§ 268-§ 285 
 

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

§ 269 Närvaro Se listan ovan.  

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

§ 271 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.  

§ 272 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes 

§ 273 Ekonomi  
-Kassören redovisar ekonomin och godkändes.  
 
Distriktstian har Rix satt in på vårt konto 
Ansökan om Landstingsbidraget ska vara inlämnat senast 31 
augusti. 
 

§ 274 Skrivelser/mejl 
-Från Rixstyrelsen om distriktstian. Det har utsetts en grupp som har 
kommit med ett förslag på hur distriktstian ska fungera. Jkpg:s 
styrelse tycker det är relativt bra och rättvist som det är idag. Det 
har fungerat under en lång period. Vi föreslår att varje distrikt avgör 
om de ska åka till Arlanda på klubbkonferensen. Om det inte har 
blivit några ändringar i styrelsen och programmet inte är matnyttigt 



så ska inte distriktet tvingas betala för något vi inte åker på. 
Programmet på Arlanda bör uppdateras och förnyas.  

Rix bör ha mer dialog med distrikten. Det är inte meningen att vi ska 
halvera vår distrikstia. Varför kräva 9 st. till Arlanda. Leif och Mikael 
skriver ihop och skickar in till Rix.  

§ 275 Rapporter -Flahultarallyt var väldigt uppskattat.  
Släpkärror. Erik tittar vidare på vagnar. De hade gått framför näsan.  
De stripar med vår logga. Vi väntar och har is i magen 
 
Orange Day som arbetar mot våld arrangerades i bl.a. Jönköping. 34 
st. hojar åkte en runda. Det 
 

§ 276 Media -Hemsidan: 
 
-Instagram.  
 
-Facebook-Uppdateras löpande.  
 
-TV/Tidningar: Inget att rapportera 
 

§ 277 MCT - BA trafikskola. De är även öppna för en Start2Ride igen. Vi är 
välkomna och prata om SMC på våren. 
 
Erik, Tengvall och Peter har kontakt med FMCK i Eksjö. De ska 
provköra deras banor i Eksjö. De är öppna för alla idéer och 
samarbeten. 
 
Knix 1 är 27 juni i Anderstorp för styrelsen. 
Knix 2 är 9 augusti. Kör som vanligt i Anderstorp. 
 
Torsdag 11/6. Intern körövning för aspiranter och Instruktörer 
 

§ 278 Vägspanare Inget att rapportera 

§ 279 SMC klubbarna HTC ställde in sin kvällsträff 10/6 

§ 280 Kommande 
aktiviteter  

-Lägga ut på FB och hemsidan inför våra möten så medlemmarna 
informeras och kan komma med förslag.   
-Riks årsmötet sker i september 
 
-JKPG:s läns årsmötet är 22 augusti kl.14 i Stensjön hos NMCC 
utomhus. Lägg ut på FB och hemsidan. Kolla om det finns blivande 
suppleanter. 

§ 281 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 7/20 manusstopp 12/8. Utgivning vecka 37.  
8/20 manusstopp 17/9. Utgivning v 43.  

§ 282 Beslutsloggen   



§ 283 Övriga frågor -Nya fik i länet läggs upp på hemsidan 
-E-postadresser uppdateras  

§ 284 Nästa möte 11 augusti kl. 18. Återkommer med tid och plats.  

§ 285 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 

   

 
Dag som ovan 
 
 
 
Mikael Hultberg   Stefan Jönsson 
Sekreterare    Justerare   
 
 
 
Leif Rogö 
Ordförande 


