
 

Protokoll från SMC JKP 20130513 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

129. Mötet öppnas av Vice Ordförande Lennart Norén 

 

130. Närvaro 

Närvarande är:  

Anna Eek 

Stefan Wiktorsson 

Lennart Norén 

Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

Styrbjörn Lüning 

Pernilla Freij 

 

Frånvarande är: 

Gabriel Blomberg 

Joakim Eek 

 

131. Val av Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Pernilla Freij 

 

132. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

133. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

134. Kassarapport 

Kassarapporten godkänns. 

 

Elmiafakturan kommer att bestridas då den innehåller en extra avgift för väggen som 

enligt kartbeskrivning skulle ingått från början. 

 

135. Inkomna skrivelser 

Fakturan från Expo Guide 

 

Johan kommer att kontrollera om liknande fakturor har betalats tidigare. 

Finns det ingen betalning kommer fakturan att bestridas. 

Datum: 2013-05-13 

Tid: 18:00 

Plats Jönköping 

Närvarande: Anna Eek 
Stefan Wiktorsson 

Lennart Norén 
Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

Styrbjörn Lüning 
Pernilla Freij  
 



 

Staffan kontaktas ang underskrift och ifall det tidigare har kommit fakturor.  

 

SMC Centralt tar hand om fakturan i fall det inte går att bestrida den. 

 

136. Rapporter 
Öppethus Bilprovningen  

Bilprovningen bjöd på fika och deras kompetens i form av tips och råd. 

Vi pratade med medlemmar och andra mcförare. Vi fick några nya medlemmar. 

 

Motorcykelns dag 

Uppskattat av både Mascot och kunder. 

Vi fick ca 15 nya medlemmar 

 

Avrostningen i Nässjö/Bodafors 

Vi har fortfarande inte fått rapporten från HTC men bedömningen var strax över 40 

motorcyklar. Avrostningen gick bra och vi hade tur med vädret. Vi hade 2 av våra 3 

aspiranter med. Allt gick bra inga incidenter. 

 

Avrostningen i Tranås  

Avrostningen var ockå lyckad och där hade vi alla 3 aspiranterna med oss. 

deltagarantalet var ~ 25st lite osäkert då några kom direkt utan inskrivning. Turnpike 

MC själva var lite missnöjda då deltagarantalet sjönk från förra året men ca 25% av 

klubbens medlemmar får väl ända anses som godkänt. Allt gick bra inga incidenter.  

 

Avrostningen i Jönköping  

Avrostningen var väldigt lyckad och det kom ca 40 deltagare och ca 20 förare som inte 

deltog i själva avrostnigen. Vi hade samtliga av våra 3 aspiranter med. Allt gick bra inga 

incidenter.  

 

137. Media  

Hemsidan 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt 

 

Information läggs ut om att de 50 första medlemmarna som kommer till 

Hamnkanalen på marknadskortegen får en present.  

 

Facebook 

Det är bra aktivitet på facebook just nu. 

Anna tas bort som administrator. 

 

TV/Tidning 

Inslag inför avrostning på TV4 fredagen 10/5 

Och reportage om avrostningen i J-nytt 13/5 

 

TV4 och J-nytt kommer kontaktas angående kortegen 

 

Pernilla kontaktar Värnamonyheter angående Åminnebruk 

 

138. MCT 



Se punkt 136 

Styrelsen skall gå en Knix-kurs hos SMC Väst i augusti 

139. SMC-Appen  

Inget nytt angående appen 

 

140. Vägspanare 

En del rapporter har inkommit. Dessa har vidarebefordrats till vägverket. 

 

Tex har vägspanararbetet har lett till att är vägen mellan Bondstorp-Månsarp har 

märkts upp med skyltar så att fler slipper bli överraskade av tjälskadorna. 

 

Trafikverket vill ha tips på populära MC-vägar. Lennart arbetar med det. 

 

SMC-klubbar 

Ansvarsfördelningen kommer att göras om. 

Klubbarna har tagit fram 3 st spejare 

 

141. Kommande aktiviteter 

Lördag 18/5 

Öppethus Nässjö MCC 

Medverkar: Lennart Pernilla, Kent ev Stybben 

 

Charity Run 25/5 

Pernilla och Kent är på plats. Janne och, Lennart och Stybben åker 

 

Huskvarna Folketspark 

De som kan åker dit och visar upp SMC. Ingen övrig aktivitet planerad 

 

Fredag 31/5 

Jönköpingsmarknad Kortege 

Medverkar: Jocke, Anna, Janne, Lennart, Johan 

 

50-års presenter till de första 50 medlemmarna som kommer och visar upp 

medlemskort. VMCK ordnar med korv som vanligt. 

 

Samling 1200 på marknaden. Lennart pratar med polisen ang. kortegen och 

bemanningen runt den. 

 

Vetlanda 7/6-9-6 

Snokaringlet De som kan och vill åker dit och visar upp SMC 

 

HTC Kvällsträff  12/6 

De som kan och vill åker dit och visar upp SMC 

 

Onsdag 12/6 

Åminne Bruk 

Medverkar: Pernilla, Jocke, Anna, Janne, Lennart, Johan 

 

 

142. Stopdatum MC-folket 

Stopdatum är 27/5 Lennart skriver Länsinformationen. 

 

143. Beslutslogg 

Genomgång av tagna beslut 

 



 Inköp partytält - Ansvarig Jocke –Klar 

 SMC MC-Jackor, Jacka till Stefan efterbeställs om det är möjligt - Ansvarig: 

Lennart och Jocke Kvarstår 

 Inköp kortegeflaggor Ansvarig Lennart –Kvarstår 

 Visitkort Ansvarig Pernilla -Kvarstår 

 

144. Övriga frågor 

Anna kollar med Taberg Media vad vi kan beställa för sorts PR-material. 

tex Block med SMC-logga. 

 

Revisorerna saknas på mötet, dessa påminns att komma  

 

145. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: 

10/6 i Jönköping 

 

146. Mötet avslutas 

 

 

 

___________________ 

Anna Eek, mötets sekreterare 

 
 
 
 

 
 

_________________    
 
Pernilla Freij 

 


