
 

Protokoll från SMC JKP möte 2015-02-23 

 

Datum: 15-02-23 

Tid: 18:00 – 22:00 

Plats Jönköping 

Närvarande: Mikael Hultberg  

Tommy Johansson  

Joakim Eek  

Johan Westerberg  

Pernilla Freij 

Jan Karlsson 

Fari Sah 

 

 

 
 
 

78. Mötet öppnas av Ordförande Pernilla Freij 
 

79. Närvaro: 
 Närvarande är:  
 Mikael Hultberg  

 Tommy Johansson 

 Joakim Eek  

 Johan Westerberg  

 Pernilla Freij 

 Jan Karlsson 

 Fari Sah 

 

 Frånvarande är: 
 Stefan Wiktorsson 
 Tommy Bernevång 

80. Val av Protokolljusterare 
 Till protokolljusterare valdes: Jocke Eek  

81. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes 



 

82. Föregående protokoll 
 Godkändes 
 

83. Ekonomi 
 
  

84. Inkomna skrivelser/mail 
 
 * Mejl från Maria Nordwvist ang. Trafiksäkethetsrådet. 
 * SMC-Halland kan inte hjälpa oss på Elmiamässan 
 * Ansökan om bidrag till mattan på Elmia har skickats in. Elmia lägger ut mattorna 
 och lägger det på hyran 
 * Ekes MC ställer in sin träff. De har sagt upp stugan. Klubben lever kvar.  
 MC-boken innehåller den träffen. Vi får gå ut på hemsidan och informera om det är 
 inställd. 

85. Rapporter 
 
 * Vi får inte komma in på YA-flygfältet. Däremot kan vi kolla på fältet utanför YA 
 för att se om det passar vårt önskemål.  

86. Media 
 * Hemsidan  
 
 Vi kommer att lägga ut en fråga om det finns folk som är intresserade av bli  
 SMC instruktörer/funktionär 
 
 * Facebook 

  
 * TV/Tidningar 
 
 Vi behöver annonsera/informera om hur det är för en mc-förare när det är grus på 
 vägar t ex. Vi kanske ska spela en film 

87. MCT 
 * Förslag att köpa in egna koner – uppföljning. 
 Janne kollar koner . Jocke kollar kablar 

 * Knix-kurser  
 Axamo & Anderstorp är de GO-kart banor som vi kan kolla. Anderstorp var vi
 Välkomna att komma till. Janne kollar med Axamo.  
 
 Vi kan kolla med Anderstorp om vilka tider och dagar som erbjuds. 
  
 Gruskurser? Folkracebana? 
 Vi behöver grusinstruktörer. Vi behöver rekrytera instruktörer och grusinstruktörer. 
 Samma sak gäller funktionärer. Vi behöver dem, men hur ska folk att bli funktionär 
 eller instruktör? Hur lockar vi folk att bli funktionär/instruktör?  
  
 Finns det grusinstruktörer i angränsande distrikt? 
  
 Mikael kollar Folkracebana på Taberg. 



  * Start2Ride 
 
  Risk2 utbildning för instruktörer 1 maj inför Start2Ride. 

  SVEMO har 6 st 125:or och utrustning. De har 2 även bidra med instruktörer.  
  BA kan tänka sig ställa upp med fler instruktörer. 
 
  Mascot har motorcyklar, men de kräver 10 000 kr i självrisk. Kan STR stå  
  för självrisken? Kan handlarnas riksförbund SMR stå för självrisken? Nilla kollar 
 
  24MX kan inte vara med på Start2Ride. De kan dock bidra med avspärrningsband, 
  crewvästar,  presentkortar, vattenflaskor, … Jocke håller kontakten med 24MX. 
   
  Jocke kollar med FMCK, om vi kan låna deras hojar. 
   
  Digitaltavlor är tillgängliga från 1:a maj.  
   
  Annonsen blir: 
 
  Prova på att köra MC!  
  Torsvik 16 maj 
  smcjonkpoing.se  

  Övrig annonsering: 
 
  - Annonsering på MC-folket: Vi skickar ingen annonsering med MC-folket utan  
  skriver i spalten istället. 
  - Jocke kollar priser på jimni. 
  - Nilla kollar Jönköping.nu  
  - Nilla kollar annons i radio/TV? 
 
  * Info-träffar körskolor - Finnsvedens? Ta körkort.nu 11 mars, BA 22 mars 

  Tommy tar Värnamo  
  Nilla tar Nässjö & BA. 
   
  Jocke kollar med körskolan.nu.  
  Jocke tar Körkort.nu. 
   
  Fari kan ev. Hjälpa till. 
   
  Material: 
  - Värdebevis har vi en hel del. Nya ska tryckas.  
  - Vi tar med MC-tidningen.  
  - Bildspel med 40 bilder 

88. SMC-appen 
 Fari behöver inloggning till SMC-appen. Jocke fixar   

89. Vägspanare 
 Inget att informera    

90. SMC-klubbarna 
 Inget att informera 

91. Kommande aktiviteter 
 * Elmia-mässan i påsk 
 Det har kommit några anmälningar. Gruppen jobbar vidare. Jocke fixar biljetter.   



 Nilla tar upp frågan om bemanning på Ordförandekonferensen. 
 Jocke lägger in Fari i mejllistan för arbetsgruppen. 

  * Hoj-X 13-15 mars 
  Bussresa bokad. Avgång 13:00 från Jönköping. 

92. Stoppdatum MC-Folket 4/15 Manusstopp 23/3 (Utgivning vecka 16)  
 (Nästa nr 5/15 manusstopp 20/4 Utgivning vecka 21). 
  

93. Beslutslogg 
 * Trafiksäkerhetsråd i kommunerna.  
 Vi har sett förslaget. Den som lämnar medborgarförslaget måste vara folkbokförd i 
 den kommun den lämnas in. 
 Tommy korrigerar texten samt skickar till Värnamokommun. 
 Nilla skickar till Jönköpingskommun.  

 * SMC-filmen 

 * Start2Ride 
 Utrymme för utställarna? 
 Grilltunna? Kiosk?  
 
 * Köp av el-kablar till koner 

94. Övriga frågor 
 Avrostning i Tranås - minimikrav på antal deltagare? Vi vill ha en starttid. 

95. Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte: 23 mars. 
 

96. Mötet avslutas 

 

 

  

___________________    

Fari Sah, mötets sekreterare 

 

 

 

___________________    

Jocke Eek, justerare     

 

 



 


