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Protokoll fört vid SMC Jönköping läns styrelsemöte 2012-03-26 i 

Vetlanda 
 

66. Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Larsson öppnade mötet. 

 

67. Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Pamela Persson och Staffan Larsson 

 

68. Närvaro 

Staffan Larsson, Lennart Norén, Styrbjörn Lüning, Pamela Persson, Anna Eek och Joakim 

Eek 

 

69. Faställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

70. Föregående protokoll 

Vi diskuterade vilka rutiner som ska gälla. 

 

71. Kassarapport 

Bestämdes att skriven kassarapport med redovisade utgifter och inkomster skall redovisas i 

varje styrelsemöte i fortsättningen. 

I kassan finns 150 038 kronor och 17 öre.  

 

72. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser fanns att redovisa. 

 

73. Rapporter 

a) Lennart Norén har varit på länsordförandemöte i Arlanda. Bland annat diskuterades behov 

av samarbete med grannlän. Staffan, Lennart och Joakim åker på ett möte i Växsjö angående 

detta. 

b) Pamela, Anna och Joakim berättade att de deltagit som representanter för SMC i öppet hus 

hos Nybergs Motor AB i Jönköping den 24 mars 2012. Där informerade de om SMC´s arbete 

samt fördelar med att var medlem i denna organisation. 

b) Staffan Larsson, Lennart Norén och Styrbjörn Lüning deltog på NTF Jönköpings  

förbundsstämma i Nässjö den 15 mars. 

 

74. Trafiksäkerhet 

Joakim meddelar att följande grundkurser kommer att genomföras i år: 

Dragons MC på Torsvik den 21 april, HTC i Nässjö den 29 april, Turnbike i Tranås den 6 maj 

och SMC på Axamo den 12 maj. 

Beslutades i samband med detta att 4 st funktionärsvästar skall köpas in. 

 

75. Elmia-mässan 

Vi kommer att köpa mattor och belysning. 

Fördelning av personal är nästan klar gällande arbetet med Elmiamässan 6-9 april 2012. 

 

76. Fadderklubbar 

Beslutades att ”Fadderverksamheten” ska vara en återkommande punkt på våra styrelsemöten 

i framtiden. 
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Styrbjörn visade hur han uttryckt sig i sin första kontakt med sina 5 klubbar. 

 

77. Inköp PR-material 

Mötet godkände inköp av 2 st SMC Beachflaggor. Dessa ska användas vi olika arrangemang 

där vi vill synas. Jocke och Anna svarar för detta inköp. 

 

78. Kortegen Jönköpings marknad 

Datumet för kortegen i Jönköping är den 25 maj 2012. I stort sett alla i styrelsen kommer att 

medverka i detta arrangemang. 

 

79. Öppet hus bilprovningen 

Beslutades att deltaga i Bilprovningens öppet hus för besiktning av motorcyklar i Jönköping 

den 28 april 2012 Kl. 09,00-16,00. Där skall vi marknadsföra SMC samt försöka värva nya 

medlemmar. 

Staffan Larsson, Styrbjörn Lüning, Anna o Jocke Eek samt Pamela Persson deltager i detta. 

 

80. Övriga frågor 

a) Beslutades att kolla upp möjlighet att hyra ett förråd helst i Jönköping där vi kan förvara 

vårt SMC material. Staffan fick i uppdrag att kolla upp. 

b) Beslutade att undersöka vad kostnaden blir för en personrelaterad SMC specifik 

mailadress. Jocke Eek undersöker detta. 

c) Beslutade också att göra en inventeringslista på det material vi har på olika ställen och som 

vi hoppas kunna sammanför till en lagerplats enligt ovan. 

Pamela Persson och Styrbjörn Lüning fick i uppdrag att genomföra denna inventering så snart 

det går. 

 

81. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte skall hållas i Moonriders lokal  den 23 april 2012 kl 19,00. 

 

82. Mötets avslutning 

Mötet avslutades kl 21,30 och vi tackar VMCK Vetlanda för tillgång av lokal och kaffe!!! 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Styrbjörn Lüning  Staffan Larsson Pamela Persson 


