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Protokoll vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte  

2012-01-15 

 

 

31. Mötets öppnandes  

       

      Ordf. Staffan Larsson öppnade mötet. 

 

32. Val av protokolljusterare 

    

      Till protokolljusterare valdes Anna och Joakim Eek 

 

33. Närvaro 

 

Alla förutom Pamela Persson, Jonas Torstensson och Andreas Håkansson deltog i detta möte. 

 

34. Faställande av dagordning 

 

 Justerat punkter enligt och i övrigt godkändes dagordningen. 

 

35. Föregående protokoll 

 

 Godkändes 

 

36. Kassarapport 

 

Eftersom kassören saknades redovisade Staffan Larsson att vi idag har 159074 kr i kassa. 

 

37. Inkomna skrivelser 

 

 SMC Jämställdhetsplan som behandlas under punkt nr 44 nedan. 

 

38. Rapporter 

a) I informationsmöte i Arlanda 2011-11-19 – 2011-11-20 deltog Staffan Larsson, se bifogad 

rapport. 

b) Joakim Eek deltog i MCT möte där det diskuterades instruktörsläget, bankörningar, KNIX-

utbildningar och avrostningar 

c) Anna Eek var deltog i en säljutbildning inom SMC där ytterligare 10-15 personer från olika 

distrikt deltog. Enligt Anna var det en mycket intressant och givande utbildning som vi säkert kan 

ha nytta av i vårt framtida arbete. 

 

39. Trafiksäkerhet 

 

a) Då det gäller västar för våra instruktörer beslutades att väst endast skall erhållas och bäras av 

verksamma och intresserade instruktörer. Joakim fick i uppdrag att undersöka och ta kontakt för 

att kolla utbildade instruktörers intresse. 

b) Beslutades att ingående övningar skall vara standardiserade i länet. Joakim Eek ansvara för detta. 

c) Vi är inbjudna på ledarskapsutbildning den 11 februari. Joakim Eek får åka om han tycker det 

verkar givande. 

d) Beslutades att vi om möjligt köper in 100 st reflexer á 6,90 Kr/st av antalet som blir över efter 

Göteborgs-mässan. Staffan Larsson gör en förfrågan till Petra centralt om detta. 
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40. Informationsverksamheten 

 

a) Styrelsen SMC Jkp har gjort en översyn och beslutat att endast Webbmaster och Ordförande samt 

ansvarig administratör från SMC centralt har rätten att informera i Facebook gällande SMC 

Jönköping.  

b) Vad gäller hemsidan för länet beslutades att ansvaret och utförandet ligger hos vår ordförande 

Staffan Larsson och Joakim Eek tillsvidare. 

 

41. Elmia-mässan 

 

a) Eftersom vi kommer att deltaga på Elmiamässan även i år kom det på dagens möte upp om en ev 

tävling utav något slag för att locka besökare till vår monter. Vi får fundera på detta tills nästa 

möte för att se om vi har några bra idéer. 

b) Vid nästa möte kommer en arbetsgrupp för vårt deltagande Elmiamässan att utses. 

c) Staffan Larsson kontaktar Petra Holmlund angående bokning av monterplats. 

 

42. Marknadskortegen 

 

Lennart Norén ansvara för arbetet med Marknadskortegen i år och berättar att arbetet redan har 

startat. Vi kommer eventuellt att få en ny plats att samlas på, öster om kanalen nere på den . Vilket 

Lennart säger kommer att bli en riktigt bra och lätthittad plats. Närmare beskrivning senare. Vi 

skall försöka hitta ett bra sätt att intressera fler deltagare från de olika klubbarna i länet. 

 

43. Fadderklubbar 

 

Styrbjörn Lüning fick i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för arbetet med fadderklubbarna till 

nästa möte. 

 

44. SMC´s Jämställdhetsplan 

 

 Vi i SMC  Jönköpings län  ser inga svårigheter att arbeta enligt denna plan. 

 

45. Övriga frågor 

 

 Lennart Norén arbetar vidare med Landstinget gällande utbildningsbidrag. 

 

 Beslutades att Styrbjörn Lüning och Anna Eek deltager i NTF´s årsmöte i Jönköping den 15/3-12. 

 

 

49. Nästa möte 

 

 Måndag den 20 februari 2012 i Tenhult. 

 

50. Mötets avslutning 

 

 

 

Vid protokollet  Protokolljusterare 

 

 

   

Styrbjörn Lüning  Anna Eek  Joakim Eek 

 

Bilaga: Rapport infomöte. 


