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147. Mötet öppnas av Ordförande Joakim Eek 

 

148. Närvaro 

Närvarande är:  

Anna Eek 

Stefan Wiktorsson 

Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

Gabriel Blomberg  

Joakim Eek 

 

 

Frånvarande är: 

Lennart Norén 

Styrbjörn Lüning 

Pernilla Freij 

 

149. Val av Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Gabriel Blomberg 

 

150. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

151. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

152. Kassarapport 

Kassarapporten godkänns. 

 

Vi har fått en förklaring på Elmiafakturan, denna kommer att betalas 

 

Johan har kontrollerat äldre bokföring och ingen faktura som Fakturan från Expo 

Guide har betalats tidigare.  

 

Datum: 2013-06-17 

Tid: 18:00 

Plats Jönköping 

Närvarande: Anna Eek 
Stefan Wiktorsson 

Jan Karlsson 

Johan Westerberg 

Gabriel Blomberg  
Joakim Eek  
 



153. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

 

154. Rapporter 

Möte NMCC 

Vi hade ett mycket givande möte hos Nässjö Mc Club i Stensjön. 

Vi pratade om innehållet i tidningen och  

 

Vi fick även förslag på att lägga ut en slags "månadsblänkare" på distriktets förstasida 

om vad som händer i klubbarna o distriktet närmast i tiden. 

 

Snokaringlet 

Vi fanns på plats på lördags förmiddagen och delade ut SMC 50-års västar. 

Västarna tog slut fort och var väldigt populära. 

 

Åminnebruk 12/6 

Vi fanns på plats och delade ut SMC 50-års västar. 

En mycket trevlig träff som vi kommer att besöka nästa år med. I år slog de rekord ned 

250 st motorcyklar 

 

Huskvarna folketspark 29/5 

Vi fanns på plats under kvällen minglandes bland besökarna. Som vanligt mycket 

motorcyklar och MC-förare. 

 

Mc-Kortegen Jönköpingsmarknad 

Många besökare på markaden och god uppslutning av motorcyklar. 

Under själva kortegen med verkade ca 400 motorcyklar  

 

Vi hade tält på plats vid hamnplan. I år hade vi problem med andra marknadsdeltagare 

som stod på vår plats, samt deras bilar 

 

Under själva kortegen hade vi problem med säkerhet då åskådarna ofta genade över 

kortegvägen. Vi har bokat ett möte med Jönköping City angående våra problem 

 

Möte med Jönköping City angående kortegen. 

Det framkom på möte att vår kortegeväg bör gå via Väster, då handlarna där saknade 

oss i år.  

 

Inför kortegen 2014 kommer vi att köpa in avspärrningsband så att vi kan spärra av vår 

plats redan på morgonen. Det får inte enligt arrangörerna stå bilar eller andra 

marknadsdeltagare på vår plats. 

 

Säkerheten vid Vindbron som vi haft säkerhetsproblem kommer att ses över och 

Jönköping City kommer att ha vakter uppställda som ska stoppa åskådarna från att 

korsa kortegensväg. De kommer även köpa in koner att spärra av med. 

 



Utöver kortegen på marknaden pratade vi om att eventuellt ha en kortege till under 

Tändsticksträffen, VMCK kontaktas angående denna idé. 

 

MC-Gudstjänst Tranås 

Vi fanns på plats på gudstjänsten och delade även ut SMC 50-års västar. Västarna tog 

slut fort och var väldigt populära. 

Efter gudstjänsten ledde Turnpike en kortege genom Tranås. 

 

155. Media  

Hemsidan 

idén från Nässjö Mc Club om vad som är på gång i länet tas i bruk och kommer att 

komma på SMC Jönköpings läns hemsida. 

 

Facebook 

Facebook hålls levande 

 

TV/Tidning 

Inget nytt 

 

156. MCT 

Idéer om tjejträff på Nifsarp. 

Jocke kollar om/när detta är möjligt. 

 

Anderstorps gokartbana kollas upp för en KNIX 

 

Vi behöver fler instruktörer. SMC anslutna klubbar tillfrågas i fall de har medlemmar 

som passar och vill bli instruktörer. 

 

157. SMC-Appen  

En fungerande app för Iphone finns nu (finns att ladda ner på hemsidan och ej via 

Appstore) 

 

158. Vägspanare 

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

Bland annat rullgruset vid Konungsö. 

 

159. SMC-klubbar 

Önskemål från anslutna klubbar om artiklar om klubbar i MC-folket.  

Vi tar upp detta centralt. 

 

160. Kommande aktiviteter 

 

Britanniarally 8-10/8 

 

Årsmötet Uppsala14-15/9 

Delar av styrelsen åker 

 

KNIX kurs 18/8 

Styrelsen samt aktiva instruktörer 

Kan ev bli flyttad 

 

Krösarallyt 24/8 



 

Tändstickträffen 

 

Årsmöte Jönköpingslän 

Planeras i oktober. Kommer att annonseras i MC-folket 

 

 

161. Stopdatum MC-folket 

Stopdatum är 5/8 Lennart skriver Länsinformationen. 

Kallelse till årsmötet skall vara med i denna 

 

162. Beslutslogg 

Genomgång av tagna beslut 

 

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

Lennart och Jocke Kvarstår 

 Inköp kortegeflaggor Ansvarig Lennart –Klar 

 Visitkort Ansvarig Pernilla -Kvarstår 

 

163. Övriga frågor 

Vi tar fram budetförslag för nästa år till kommande möte. 

 

Revisorerna saknas på mötet, dessa påminns att komma  

 

164. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: 

19/8 i Jönköping 

 

165. Mötet avslutas 

 

 

 

___________________ 

Anna Eek, mötets sekreterare 

 
 
 
 
 
 

_________________    
 
Gabriel Blomberg 


