
 

Protokoll från SMC JKP 20130304 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

90. Mötet öppnas av Ordförande Joakim Eek 

 

91. Val av Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Johan Westerberg 

 

92. Närvaro 

Närvarande är:  

Lennart Norén 

Anna Eek 

Joakim Eek  

Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

Gabriel Blomberg 

 

Frånvarande är: 

Stefan Wiktorsson 

Jonas Torstensson 

 

93. Fastställande av dagordningen 

Under punkt övrigt lades Protokoll och information på hemsidan till. 

Dagordningen godkändes 

 

94. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

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

centralt kontaktas av sekreterare för att se vad vi ska göra. 

 

95. Kassarapport 

Handkassa och saknad verifikation har inkommit från föregående kassör.  

Även dator från föregående ordförande har lämnats till kassör. 

 

Kassarapport kan där med godkännas. 

 

Deklarationen har inkommit, kassör ansvarar för att denna lämnas i tid till 

Skattemyndigheten. 

 

Datum: 2013-03-04 

Tid: 18:30 

Plats Vetlanda 

Närvarande: Anna Eek 
Joakim Eek  

Lennart Norén 
Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

Styrbjörn Lüning  
Gabriel Blomberg   
 



 

 

96. Inkomna skrivelser 

NTF har förbundsstämma 25/3 i Skillingehus 

Anna och Lennart åker 

 

Landstingsbidraget 

Vi har fått avslag på vår önskan om bidrag till vår MCT-verksamhet. 

 

Vår ansökan till landstinget har blivit felbehandlad av landstinget.  

När vår ansökan kom in till landstinget har denna tilldelats fel avdelning. Detta 

uppdagades vid förfrågan till landstinget från styrelsen i februari. Ansökan lämnades 

då över internt på landstinget till rätt avdelning, Folkhälsa och sjukvård. Där har den 

inte behandlas i rätt tid utan legat oarbetat till dess att tiden för ansökan har gått ut. 

 

Vi har fått en ursäkt för hanteringen per telefon men landstinget meddelar att de ej 

kan hantera vår anmälan i efterhand, även om orsaken till felhanteringen är deras. 

 

ELMIA Mässan 

SMC- Blekinge har skickat en förfrågan om det behövs hjälp till Elmia-mässan 

 

97. Rapporter 

Besök Nässjö MC 

Lennart har varit hos Nässjö MC och berättat om arbetet som vi inom SMC gör. 

 

De framförde önskemål om klubbrelaterade artiklar i MC-folket. När de själva tidigare 

sökt MC-folket har de inte fått svar i frågan. Styrelsen åtog sig att följa upp denna 

fråga med MC-folket.  

 

Nässjö vill gärna att vi medverkar på deras Öppet hus den 18/5 vid Stensjön. 

 

98. 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 

 

Webbmaster skickar ut beskrivning på hur webbmailen fungerar så att alla kan läsa 

mail som inkommer på smcjonkoping.se  

 

99. MCT 

Instruktörskurserna är i full gång. Jocke, Anna och Staffan gick kursen 3/3 i 

Göteborg. 

 

Anna och Jocke rapporterar att de var nöjda med kursen och att det arbetet som 

ligger framför SMC med att sätta ytterligare säkerhetsfokus på samtliga SMC-kurser 

känns bra. 

 

Ett instruktörsmöte planeras i Mars/april. Jocke mailar ut datum till instruktörerna. 

 

 

100. SMC-Appen  

Appen är levande och kommer att fyllas på under året.  

 



Janne är i full gång med att kontakta Mc-handlare/verkstäder i länet, Hotell och 

Vandrarhem (som har garage och är MC-vänliga) 

 

101. Vägspanare 

Fokus på snabellagningar under våren. 

Snabellagningar skall vara åtgärdade inom 24 h. Alla ombedes att rapportera in 

brister på detta till trafikverket.   

 

Tel: 0771 - 24 24 24 

Mail: trafikverket@trafikverket.se 

 

Information finns även på SMC-Jönköpings läns hemsida: 

www.svmc.se/Distrikt/jonkoping/Nyheter/VAGPROBLEM/ 

 

102. SMC-klubbar 

Nästa möte fokuserar vi på våra SMC-klubbar. Fördelning av klubbansvar med mera 

ses över. 

 

103. Kommande aktiviteter 

 

Våra planerade HLR kurser utgår på grund av att vi inte fått något landstingsbidrag. 

 

Vi planerar möte med 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 

 

Avrostningar hos SMC-anslutna klubbar 

 

104. Stopdatum MC-folket 

Stopdatum är 18/3, Lennart skriver Länsinformationen. 

 

105. Beslutslogg 

Genomgång av tagna beslut 

 

 Inventering av förråd och övrigt material innan mässan Ansvarig: Johan och  

Jocke –KVARSTÅR 

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

 Inköp partytält till årets aktiviteter- Ansvarig Jocke  

 Beställning SMC Mc-Jackor - Ansvarig: Lennart och Anna 

 

106. Övriga frågor 

Protokoll och information på hemsidan 

Påminnelse om att dessa ska uppdateras och hållas aktuella  

 

107. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: 

8/4-13 i Jönköping 

 

108. Mötet avslutas 

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se


 

 

___________________ 

Anna Eek, mötets sekreterare 

 
 
 
 
 

 
_________________    
 

Johan Westerberg  

 

 


