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71. Mötet öppnas av Ordförande Joakim Eek 

 

72. Val av Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lennart Norén 

 

73. Närvaro 

Närvarande är:  

Lennart Norén 

Anna Eek 

Joakim Eek  

Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

 

Frånvarande är: 

Gabriel Blomberg 

Stefan Wiktorsson 

Jonas Torstensson 

 

74. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

75. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

Protokoll från Årsmötet är fortsatt o justerat pga. problem med 1 justerare 

 

76. Kassarapport 

Johan har skickat in papper som ska in till skatteverket. 

 

Handkassa och saknad verifikation har inte inkommit från tidigare kassör. Kassarapporten 

kan inte godkännas på grund av detta. Kravbrev skickas till föregående kassör angående 

detta. 

 

Kravbrev skickas även till föregående ordförande då datorn inte lämnats in trots upprepade 

påminnelser sedan årsmötet. 

 

Datum: 2013-01-28 

Tid: 18:00 

Plats Spiskroken 

Närvarande: Anna Eek 
Joakim Eek  

Lennart Norén 
Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

Styrbjörn Lüning   

 



 

 

 

77. Inkomna skrivelser 

Kallelse till extra informationsmöte 23-24/3 

Lennart kan inte åka. Janne kan eventuellt åka i hans ställe. 

 

Instruktörsutbildningen i Jönköping ställs in. Instruktörerna kommer att få sina 2:a val på 

kurstillfällen. 

 

78. Rapporter 

 

Centralt 

SMC Centralt har diskuterat hur SMC ska jobba centralt med eventuella hotbilder mot SMC-

anslutna klubbar. En handlingsplan ska tas fram. 

 

Landstingsbidraget 

Vi har fortfarande inte fått besked från om landstingsbidraget. 

 

79. Hemsidan  

Joakim ska se över sin profilbild på hemsidan. 

 

Vi har fått inrapporterat att det är felaktiga länkar på hemsidan gällande styrelsen. 

Webbansvarig ser över detta 

 

80. MCT 

Vi väntar fortfarande på svar ifrån landstinget angående de bidrag vi sökt. 

 

Instruktörskursen i Jönköping är inställd. Instruktörerna kommer att få sina 2:a val på 

kurstillfällen. 

  

Ett instruktörsmöte planeras i Mars/april 

 

Rödakorsetkurser kommer att tas fram. Handlingsplan och scheman för detta tas fram. 

Anna, Lennart, Janne och Jocke blir arbetsgrupp för detta. 

  

81. SMC-Appen  

Appen är levande och kommer att fyllas på under året.  

 

Aktuellt att se över: är Mc-handlare/verkstäder i länet, Hotell och Vandrarhem (som har 

garage) 

 

Våra SMC-anslutna klubbar kontaktas för vad som är intressant i deras omnejd. 

 

82. Vägspanare 

Vi har fått en vägspanarväst 

 

 

83. SMC-klubbar 

Vi kommer att gå ut med rödakorset utbildningserbjudande till våra klubbar. 

 

Önskemål om SMC-appen material, se punkt 81 

 

Vice Ordförande åker på besök till Nässjö MCK den 9/2 



84. Kommande aktiviteter 

Vi ska ta fram en arbetsgrupp för Elmia-mässan 

 

Jocke åker på Ordförandekonferens i Mars 

 

Vi medverkar på Motorcykelns-dag hos Mascot Motor i Nässjö den 4-5 maj 

 

Vi medverkar på besiktningen i Jönköping den 13/4 

 

Vi planerar HLR-kurs, information sätts ut på hemsidan när det blir aktuellt 

 

Avrostningar hos SMC-anslutna klubbar 

 

 

85. Stopdatum MC-folket 

Stopdatum är 5/2, Lennart skriver Länsinformationen. 

 

86. Beslutslogg 

Genomgång av tagna beslut 

 

 Inventering av förråd och övrigt material Ansvarig: Johan –KVARSTÅR 

 Hämta Kassa samt dator hos fd Kassör Ansvarig: Styrbjörn –KVARSTÅR 

 Inköp nytt partytält Pris och utbud  - Ansvarig Jocke  

 SMC Mc-Jackor, Typsnitt och logga tas fram- Ansvarig: Lennart 

 

87. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

88. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: 

4/3-13 i Vetlanda 

 

89. Mötet avslutas 

 

 

 

___________________ 

Anna Eek, mötets sekreterare 

 
 
 

 
 
 

_________________    

 
Lennart Norén  

 

 


