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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 150901-160831 
 
 
Alla sköna bikers i Jönköpings län. Nu har ytterligare ett MC-år gått.  Under året har mycket fokus 
lagts på säkrare MC-vägar – eller rättare sagt – säkrare vägräcken som också tar hänsyn till MC-åkare. 
Under senaste sommaren har åtta dödsolyckor skett (tom aug) varav hälften handlar om vägräcken. 
Tyvärr är den bistra verkligheten att troligen hade några av dessa klarat sig om det inte hade varit 
vajerräcke med farliga stolpar och utstickande detaljer. Hur många av de som skadats i kollision med 
vajerräcke och hur deras utgång hade varit om det funnits säkrare MC-räcken – det vet vi inte, det 
kan vi bara fundera på.  
 
För oss MC-åkare och för SMC är trafiksäkerhet en huvudfråga. Vi skall kunna köra MC och känna oss 
säkra på att såväl underlag som de anordningar som är gjorda för att skydda oss skall vara utformade 
så att de också är anpassade för MC. Det handlar i grunden om att nollvisionen skall gälla ALLA 
fordonsslag – även MC. Något som ibland känns högst tveksamt när myndigheter och politiker talar 
om vikten av detta.  
 
Kombinerat med detta så har vi som SMC en viktig uppgift att med hjälp av våra duktiga instruktörer 
arrangera aktiviteter som gör alla MC-åkare i länet mer säkra och kunniga om hur deras hojar funkar i 
olika situationer. Det är den här typen av åtgärder som kommer att göra MC-åkandet säkrare och 
tryggare – inte genom att göra trafikmiljön osäkrare och sätta upp icke MC-säkra räcken.  
 

Årsmöte 
 
Lördagen den 24 oktober hölls årsmöte på NMCC i Stensjön. Det var 29 röstberättigade medlemmar 
med på årsmötet. Efter årsmötet bjöd NMCC på en fantastisk Oktoberfest med underhållning. Alla 
SMC-medlemmar bjöds på detta av SMC-distriktet.  
 
Styrelsen 
Vid årsmötet den 25 oktober valdes följande styrelse.  
 
Ordförande   Pernilla Freij, Tenhult (vald för ett år) 
Vice ordförande  Tommy Bernevång, Bankeryd, vald till 2017 
Kassör   Johan Westerberg, Habo, vald till 2016 (vald vid förra årsmötet) 
Sekreterare   Joakim Eek, Tenhult, vald till 2016 (vald vid förra årsmötet) 
Vice sekreterare  Mikael Hultberg, Jönköping, vald till 2016 (vald vid förra årsmötet)  
Övriga  Jan Karlsson, Jönköping, vald till 2017 
  Arnold Carlzon, Nydala vald till 2017 
 
Suppleander (ett år) Johans Olofsson, Nässjö 
  Lars Friman, Nässjö,  
  Leif Rogö, Jönköping 
 
Övriga valda funktionärer 
Revisorer  Martin Ekström och Håkan Eriksson 
Valberedare  Anna Eek Tenhult och Gunnar Carlsson, Nässjö 
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Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året. Samtliga protokoll ska läggas ut på 
vår hemsida – men några tekniska problem har gjort att de inte ”ligger kvar”. Åtgärder har gjorts för 
att lösa detta, men ännu inte kunnat fixas.  
 
I stort sett hela styrelsen deltagit i årets konferenshelg i nov 2015 på Arlanda Stad. Ordförande och 
någon gång vice ordförande har deltagit i SMC-ordförandemöten. I början av september 2015 deltog 
också 6 personer från SMC-distriktet vid SMCs årsmöte i Borlänge första helgen i september 2015  
 
SMC-distriktet har förmånen att få ha Anna Eek blev invald i SMC riksstyrelse som ordinarie ledamot.   
 

Medlemmar 
 
Antalet medlemmar i SMC Jönköpings län uppgick den 31 aug 2016 till 2 767  personer. En liten 
minskning från föregående år med 114 medlemmar.  
 

Olika funktioner/arbetsuppgifter: 
 
MCT 
Joakim Eek har varit ansvarig för MCT (MotorCykel i Trafik). Under året har olika insatser gjorts för att 
få fler SMC-medlemmar att vilja gå instruktörsutbildningen. Under året blev en aspirant klar med sin 
utbildning. Två personer är fortfarande aspiranter och vi hoppas att de är klara instruktörer under 
kommande år. Men vi behöver fler instruktörer för att klara det behov som finns bl.a i samband med 
avrostningar.  
 
Vi har under 2016 haft 2 st grundkurser (avrostningar) i länet, Bodafors och Tranås. Dessa har varit 
populära där många medlemmar har deltagit  
 
Ambitionen är att vi skall utveckla vår kursverksamhet inom MCT. Då vi saknat någon fast plats att 
vara på har kontakter tagits med Go-cartbanan i Jönköping för att kunna hyra in oss för att kunna 
erbjuda såväl internutbildning för våra egna instruktörer som att kunna utvidga verksamheten med 
såväl avrostning som knix-kurser och särskilda arrangemang för tjejer.  Vår förhoppning är att vi inför 
2017 skall kunna öppna denna verksamhet.  
 
Vägspanare 
Lars Friman har varit ansvarig för ”vägspanarfunktionen”. Fler av länets medlemmar behöver bli 
aktiva med att rapportera in brister i trafikmiljön så att snabbare förändringar och förbättringar kan 
göras. 
 
SMC-appen 
Fari Sah har haft ansvaret för SMC-appen.  Detta är en bra funktion för att kunna informera våra 
medlemmar om aktiviteter och händelser i länet. Tyvärr har de tekniska förutsättningarna gjort att 
denna inte kunnat uppdateras på rätt sätt.  
 
MC-folket 
I länsspalten har styrelsen gett medlemmarna fortlöpande information om vad som hänt i länet. Leif 
Rogö har varit redaktör för länets spalt i MC-folket. Det skulle kunna läggas in fler aktiviteter i denna, 
men det förutsätter också att SMC-klubbarna i länet hör av sig till vår redaktör. Detta är en utmärkt 
och billig informationskanal. 
 
Media 
Under året har styrelsen, med ordföranden i spetsen, jobbat för att få media att uppmärksamma 
SMCs frågor. Det har varit svårt att få uppmärksamhet. I samband med Jönköpings marknad och 
kortegen så uppmärksammades distriktets kampanj för säkrare MC-räcken där vi drev frågan ”gör om 
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gör rätt” för att få trafikverket att planera för säkra MC-räcken på nya vägsträckan RV26/47, Mullsjö-
Målsryd.   
 

Vi fick också uppmärksamhet omkring frågan efter att SMC-
distriktet tillsammans med Moonriders arrangerade en resa 
till Bryssel, EU-parlamentet, Svenska representationen och 
FEMA. Det var en artikel som följde upp frågan om Säkrare 
MC-räcken och den risk som nuvarande vajerräcken är för 
MC-åkare.  
 
SMC-distriktets Facebooksida uppdateras kontinuerligt. 
Men mer kan 

läggas in också här av såväl inbjudningar till evenemang 
som rapporter från händelser runt om i länets SMC-
klubbar.  Även här har ordförande tillsammans med 
sekreteraren haft en nyckelfunktion. 
 
Vajerfrågan uppmärksammandes också under sommaren 
då fler olyckor än vanligt, med dödlig utgång hänt i 
kollision med vajer. Bl.a uppmärksammandes frågan i 
Radio Jönköping.   
 

Aktiviteter, PR 
 
Elmia Custom Motorshow  
Planen var att SMC-distriktet också 2016 skulle delta i Elmia Custom Motoschow som hölls under 
påskhelgen. Men tyvärr, pga att för få medlemmar erbjöd sig att kunna ställa upp som medverkande 
i vår monter tvingades vi mycket sent att ställa in detta. Ambitionen är dock att vi skall komma 
tillbaka under påskhelgen 2017. Vår önskan är att fler av länets SMC-medlemar och klubbar då vill 
hänga på. 
 
Start2Ride 

Söndagen den xx maj arrangerade vi för andra gången 
Start2Ride – denna gång på xx banan i Vetlanda.  
 
Deltagarna fick möjlighet att kunna prova på att köra 
MC genom Ingvars Trafikskolas försorg och med hjälp av 
Vetlanda motorstadion fick några yngre möjlighet att 
prova på speedway. MC-guiden i Vetlanda var med och 
visade sina produkter.  
 
Det finns ett stort intresse från trafikskolan i Vetlanda 
och handlarna i Vetlanda att vi skall göra om det 2017.  

 
Marknadskortegen. 
Den 27 maj var det dags igen för Marknadskortegen. Redan 
tidigt på eftermiddagen började motorcyklister ifrån länet 
samlas nere vid vårt tält på Jönköpings marknad. Kl. 20.00 
samlades vi edan uppe vid Elmia. Vi körde kortege genom 
Jönköping och vidare ut till Vätterbygdens MCK i Bankeryd.  
Trots en miss från Polisens sida att ställa upp med följebilar 
lyckades vi ta oss genom centrala Jönköping. Det var ca 250 
motorcyklar som deltog. Ett stort tack vill vi ge till 
Vätterbygdens MCK som återigen ställde upp på ett 
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föredömligt sätt och fixade korv och dricka vid deras klubbstuga.  Vi hoppas på samma fina 
samarbete även nästa år. 
 
 
Mekarkvällar 
Under våren genomfördes tre mekarkvällar i samarbete med Wenners Motor. Intresset för detta 
finns bland medlemmar och vi behöver återkomma med denna typ av erbjudande också kommande 
år. 
 
Motor GP 
Joakim Eek tog initiativ till att kontakta O´Larrys sportsbar i Jönköping för en samverkan om att 
arrangera träffar i samband med livesändningar av Motor GP. Första träffen var den 20 mars. 
Mascots motor från Nässjö var också med och visade en av sina sporthojar. Ambitionen är att 
fortsätta denna samverkan också kommande år och ev på fler platser i länet.  
 
Riksväg 26/47 
Under året har SMC-distriktet särskilt uppmärksammat Trafikverkets planering och projektering av 
nya RV 26/47 mellan Mullsjö och Målsryd . 
 
Trafikverket har själva efterlyst att SMC bör ta fram bra förslag på vägar som man skulle kunna 
förbättra MC-säkerheten på. Då antog SMC-distriktet utmaningen och föreslog att nya Riksvägen 
borde förses med säkra MC-räcken, alltså släta räcken med underglidningsskydd.  
 
SMC-distriktet har haft mailväxling med projektledningen i Jönköping för vägen samt haft en träff där 
frågan diskuterades. Tyvärr har inte intresset från Trafikverket varit särskilt stort att använda nya 

riksvägen som ett pilotprojekt för byggnation av 
säkra MC-räcken. Men vi har fortsatt att driva 
frågan genom artiklar i massmedia och på andra 
sätt uppmärksammat frågan.  
 
Vice ordförande hade en debattartikel införd i JP 
under sommaren där uppmaning och kritik 
riktades till Trafikverket för att göra om och göra 
rätt.  
 
Under hösten 2016 kommer ytterligare 
kontakter att tas med Trafikverket. Vi hoppas 

fortfarande på att kunna få gehör för att nya vägen bör förses med säkra MC-räcken – inte minst med 
tanke på de otäcka olyckor som skett under denna sommar pga vajerräcken.  
 
Kvällsträffar 
Under säsongen som gått har många av våra klubbar tex Holy Riders Vetlanda, Vätterbygdens MCK, 
Höglandets Touring Club och Nässjö MCC anordnade kvällsträffar. SMC Jönköpings län har försökt 
medverka och delta på så många som möjligt.  
 
Klubbkonferens 
Även denna gång stod VMCK för lokal och service den 15 november. Mötet besöktes av 5 klubbar 
från länet. Men det behöver vara fler klubbar som kommer, då det är på dessa möten som vi 
planerar kvällsträffar och årets övriga aktiviteter. Det är också angeläget att planeringen av träffar, 
oavsett de är dagtid eller kvällstid, planeras in så snart som möjligt. Det gör att träffarna kan 
publiceras i MC-boken som kommer i början av året.  
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Ekonomin 
 
Ekonomin för SMC Jönköpings län har varit god. Bl.a har SMC-distriktet erhållit ett verksamhetsbidrag 
från Region Jönköpings län som varit välbehövligt för att kunna arrangera många av aktiviteterna.  
Omsättningen under verksamhetsåret har varit 143 052 kr och ett positivt årsresultat om 26 210 kr.  
 

Slutord 
Till sist vill vi från styrelsen tacka alla de som stöttat och hjälpt till under verksamhetsåret med olika 
arrangemang. Ingen nämnd ingen glömd. Vi uppmanar alla medlemmar att fortsätta medverka med 
förslag och idéer som vi kan genomföra i distriktet. 
 
Glöm inte bort att meddela dåliga och farliga vägar till vagspanare@smcjonkoping.se  
 
Styrelsen arbetar för att ännu fler ska upptäcka hur härligt det är att köra motorcykel. 
Vi arbetar även för att alla som redan upptäckt detta ska kunna fortsätta köra motorcykel och färdas 
säkert och riskmedvetet på våra vägar. 
 
 
Stensjö den 22 oktober 2016 

 
 
Pernilla Friej,    Tommy Bernevång Forsberg,  
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
Johan Westberg, Kassör   Mikael Hultberg 
 
 
Jan Karlsson    Joakim Eek 
 
 
Arnold Carlzon  
 
 
Johan Olofsson (suppl)   Lars Friman (suppl)  
 
 
Leif Rogö (suppl) 
 
 
 
 

  


