
 

 

Protokoll från SMC JKP möte 2014-01-19 

 

 

  

 

  

 

 

 

78.  Mötet öppnas av Ordförande Pernilla Freij 

 

79. Närvaro: 

Närvarande är:  

Anna Eek 

Joakim Eek 

Gabriel Blomberg 

Pernilla Freij 

Jan Karlsson 

Stefan Wiktorsson 

Johan Westerberg 

 

Frånvarande är: 

Jonas Torstensson 

Styrbjörn Lüning 

 

80. Val av Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Gabriel Blomberg 

 

81. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes  

 

82. Godkännande av förra mötets protokoll 

Föregåendemöte protokoll godkändes. 

 

83. Kassarapport 

Landstinget har kommit tillbaka med ett svar. 

Vi får 35 000 kr i landstingsbidrag för 2014, för arbete med trafiksäkerhet. 

Detta ger oss inte de förutsättningar som vi hade önskat för aktiviteterna 2014. 

Vi kommer med de medel vi nu har planera om våra aktiviteter. 

 

Hoj-X är bokad. 

 

  

Datum: 2014-01-19 

Tid: 15:00 

Plats Jönköping 

Närvarande: Anna Eek 

Joakim Eek 

Gabriel Blomberg 
Pernilla Freij 
Jan Karlsson 
Stefan Wiktorsson 

Johan Westerberg 



84. Inkomna skrivelser 

 

Trafikverket 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegräninsgar på väg 31 i Jönköpings län. 

Vi återkommer till Trafikverket med svar och synpunkter angående detta. 

 

 

85. Rapporter 

Ingenting att rapportera. 

 

86. Media 

Hemsidan 

Hemsidan har fått en tillputsning med bilder m m- 

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska upp på hemsidan 

 

Vi kollar upp centralt om det finns möjlighet att tända upp kalenderfunktion enbart för 

styrelsen 

 

Facebook 

Uppdateras kontinuerligt, hålls levande med material från riks om vi inte har eget material. 

 

TV/Tidningar 

Inget nytt 

 

87. MCT 

Trafikövningsplats/ Motorbana 

Vi ska uppvakta kommunen gällande motortrafikbana och det arbete som pågår för att 

hitta en plats för bullrig motoraktiviteter. Vi vill gärna vara med att tycka till och har 

intresse för en sådan plats. 

 

Pernilla kontaktar SHRA och SVEMO och hör vad de har för tankar kring detta. 

 

Avrostningar 

Turnpike har hört av sig angående avrostningar den 3/5. 

 

88. SMC-appen 

Styrelsen kommer under vintern att testa funktionen med att spela in rutter. 

 

89. Vägspanare 

Vi kommer kontrollera med kommunerna och trafikverket när vårens sopning av grus 

startar. 

 

90. SMC-klubbarna 

Planeringen hos våra anslutna klubbar är i full gång. 

VMCK har haft årsmöte. 

 

91. Kommande aktiviter 

Kontakt med kommuner 

Vi kommer efter mc-mässan att börja ta kontakt med kommunerna i länet. 

Vi inväntar material från SMC-centralt. 

Detta skjuts till nästa möte. Arbetsgrupp för detta tas fram. 

 

Hoj-X 

Bokat. 

 



 

Motormässan på Elmia 

Vi skriver om detta i MC-Folket 3, rabbaterade biljetter till mässan kommer att finnas 

tillgängliga. Mer information i tidningen och på hemsidan läggas ut. 

Vi hör om mässmaterial från SMC-centralt. 

 

Elmia-grupp: Jocke, Stefan, Johan, Gabbe och Janne. 

Stefan är sammankallande. 

 

92. Stoppdatum MC-folket 

28/1 är nästa stopdatum 

Vi skriver om Elmia-mässan och biljetter. 

Planeringen hos våra klubbar mm. 

 

93. Beslutslogg 

Genomgång av tagna beslut 

 

 Visitkort Ansvarig Pernilla –Strykes. 

Vi ser inget behov av detta längre 

 

94. Övriga frågor 

 

Kalenderfunktion Styrelsen 

Webb-mastrarna ta en titt på vilka möjligheter som finns. 

 

Lennart skall påminnas om att lämna tillbaka nyckeln till förrådet. 

Eftersom Lennart inte svara på E-post, så skickar vi ett brev. 

 

95. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: 

2014-02-08 på HojX 

 

96. Mötet avslutas 

 

 

 

___________________    

Anna Eek, mötets sekreterare 

 
 
 

 
 
 
 

________________ 
 

Gabriel Blomberg, justerare   

 

 


