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§101. Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Larsson öppnade mötet för dagen 

§102. Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Staffan Larsson och Pamela Persson 

§103. Närvaro 

Se rubrik. 

§104. Faställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

§105. Föregående protokoll 

Föregående protokoll saknades för godkännande. Protokoll från möte den 15 januari saknas. 

Protokoll måste tas fram för påskrift av protokolljusterare. 

§106. Kassarapport 

186 934 kronor och 16 öre. 

Vi ligger enligt budget. 

 

 

Datum: 2012-06-18 

Tid: 19:00 

Plats Vetlanda 

MCK 

klubblokal 

Närvarande: Staffan Larsson 
Lennart Norén 

Pamela Persson 
Anna Eek 
Joakim Eek 
Styrbjörn Lüning 

Johan Vesterberg 
 



§107. Inkomna skrivelser 

Inget att redovisa. 

§108. Rapporter 

Marknadskortegen i Jönköping var lyckad. Något över 350 motorcyklar deltog i arrangemanget vilket 

avslutades med en trevlig samvaro hos Vätterbygdens MCK. SMC stod för grillad korv o s v. Ett stort 

tack från SMC Jkp till VMCK för den fina servicen. 

Grundkurser (avrostningar) har genomförts i Nässjö 29/4-12 där 55 personer deltog och Tranås 6/5-

12 där 35 personer deltog och Axamo 12/5-12 där 17 personer deltog. 

Även kvällsträff i Stensjön 23/5-12 där 135 personer deltog och i Gisshult 13/6-12 där 90 personer 

deltog. 

§109. Trafiksäkerhet 

Joakim Eek, Anna Eek och Staffan Larsson ska gå grundinstruktörskurs i Västerås den 24 till 26 

augusti. 

På och avfarter på riksväg 40 vid Tenhult och Rogberga är nu sopade. 

§110. Fadderklubbar 

Anna Ek har inget att rapportera om sina tilldelade klubbar. 

Lennart Norén har haft kontakt med Mullsjö MCK i Mullsjö och fortsätter med detta arbete. Även 

med kontakten av de övriga tilldelade klubbarna.. 

Pamela Persson har försökt men har inte lyckats få till någon träff med sin klubbar. 

Styrbjörn Lüning har ej lyckats skapa kontakt med sina tilldelade klubbar men arbetar vidare med 

detta. 

Johan Westerberg arbetar vidare med Dragons MC i Jönköping som är hans egen klubb. 

Staffan Larsson har under perioden pratat med ordförandena sina tilldelade kubbar. 

§111. Personrelaterad SMC specifik mailadress 

Domänen skrivs över på SMC. 

Mötet beslutar att alla av årsmötet valda funktionärer ska tilldelas en mailadress. 

§112. Distriktsredaktör 

Staffan Larsson tar över rollen som Distriktsredaktör.  

 

 



§113. SMC-kalendern 

Bara SMCanslutna klubbar får vara med i denna kalender. 

Näringsidkare som ger rabatter enligt överenskommelse, får också anges i denna kalender. 

§114. Årsmötet 

Nästa årsmöte bestämdes hållas hos Vätterbygdens MCK  i Bankeryd. Staffan Larsson kontaktar dem 

och frågar om det är okey för deras del. Tid och datum återkommer vi till i god tid före detta 

årsmöte. 

§115. Centralt årsmöte 

Detta årsmöte kommer att hållas i Lysekil den 1 september 2012. Beslutar senare vilka från SMC Jkp 

styrelse som kommer att medverka.  Villiga från Styrelsen att deltaga var Staffan Larsson, Pamela 

Persson, Lennart Norén, Johan Westerberg och eventuellt Styrbjörn Lüning. 

§116. Musträffen 

Black Thunders MC vill att vi ska komma och ha lite SMC-info på deras tjejträff i Kulltorp den 17-19 

augusti 2012. Vi beslutade att deltaga. 

§117. Övriga frågor 

Inga 

§118. Nästa möte 

Bidraget från Landstinget måste sökas senast den 1 september därför bestämdes nästa styrelsemöte 

till den 27 augusti 2012 i Ljungarum kl 18,00- 

§119. Mötets avslutning 

Staffan Larsson avslutade mötet. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

Styrbjörn Lüning  Staffan Larsson Pamela Persson 


