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Protokoll vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte  

2012-02-20 i Tenhult. 
 

 

51. Mötets öppnades  

       

      Ordf. Staffan Larsson öppnade mötet. 

 

52. Val av protokolljusterare 

    

      Till protokolljusterare valdes Pamela Persson och Staffan Larsson. 

 

53. Närvaro 

 

Deltagare i detta möte: Anna Ek, Pamela Persson, Staffan Larsson, Jocke Ek, Lennart Norén och 

Styrbjörn Lüning. 

 

54. Faställande av dagordning 

 

 Godkändes. 

 

55. Föregående protokoll 

 

 En justering under 38 b ska göras. 

 

56. Kassarapport 

 

Kassören Pamela Persson redovisade att vi idag har 154 035:-  kr i kassa. 

 

57. Inkomna skrivelser 

 

Inkommit skrivelse gällande Musträffen 17-19 augusti 2012 i Kulltorp. Vi beslutade att ge 

information angående den verksamhet vi bedriver och vilken nytta det är att vara medlem i SMC. 

 

58. Rapporter 

  

a) Staffan Larsson berättade att han beställt reflexer. 

 

b) Anna o Jocke Ek var på studiebesök i Polishuset Jönköping tillsammans med medlemmar i Moon 

Riders MC. 

  

59. Trafiksäkerhet 

 

MCT-ansvarig berättar: 

Bjöd in samtliga instruktörer till ett uppstartsmöte där vi tog fram ett övningsupplägg som skall 

följas på avrostningarna. 

Vi diskuterade också att övningsområdena som klubbarna tillhandahåller varierar i storlek, form 

och status. Jag kommer att besöka dessa övningsområden innan avrostningarna för att kontrollera 

storlek på övningsplatsen, att det är sopat m.m. Så instruktörerna vet det innan de kommer dit. 
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60. Elmiamässan 

 

Vi har fått klart med platsen på Elmia och en arbetsgrupp för utformning av verksamheten där 

utsågs på bestående av:  

 Staffan Larsson, Jocke Ek samt Lennart Norén. 

 

 

61. Fadderklubbar 

 

Beslutades också att representationsplagg för b l a detta arbete skulle inhandlas på våra shopar 

inom SMC. Detta skulle bestå av svart T-tröja, vit Collegetröja samt svart väst. Alla tre plaggen 

med Länslogga på ryggen. 

Styrbjörn Lüning ansvarar för att fördelningen av klubbar genomförs till nästa styrelsemöte. 

 

62. Distriktsordförandemöte 3 mars 2012. 

 

Beslutades att Lennart Norén som vice ordförande i länet skall deltaga i detta möte med de 

eventuella kostnader detta innebär. 

 

63. Övriga frågor 

 

 Inga övriga frågor togs upp på mötet. 

 

64. Nästa möte 

 

 Måndag den 26 mars kl 18,00 i Vetlanda. VMCK`s klubblokal kl 18,00. 

 

65. Mötets avslutning 

 

 

 

PS. Ett stort tack till Anna o Jocke från styrelsen för gott fika bra lokal och fin samvaro! 

 

 

 

Vid protokollet  Protokolljusterare 

 

 

   

Styrbjörn Lüning  Staffan Larsson Pamela Persson 


