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InstruktörsutbildningInstruktörsutbildningInstruktörsutbildningInstruktörsutbildning    

Svante  Österberg är ansvarig som länsinstruktör med hjälp av Inge Svensson 
och Pamela Persson. Våra instruktörer kommer att vidareutbildas av SMC 
MCT (motorcykel trafik) om det blir någon utbildning. 
 En hel del nya övningar finns på programmet, vilket vi hoppas skall 
komma den enskilde medlemmen till nytta genom att denne blir ännu 
säkrare på att hantera sin motorcykel. Vi kommer att försöka genomföra 
en instruktörsutbildning under året. 

FortbildningarFortbildningarFortbildningarFortbildningar    

Länet kommer att fortsätta med sitt trafiksäkerhetsarbete, där 
fortbildningarna förhoppningsvis ska locka betydligt fler deltagare än detta 
verksamhetsår. Vi måste försöka att hitta nya sätt att nå ut till 
motorcyklisterna så att vi får ett bättre deltagarantal på våra 
fortbildningar.  
 

TjejfortbildningTjejfortbildningTjejfortbildningTjejfortbildning    

Under maj månad kommer SMC att ännu en gång anordna en fortbildning 
för kvinnliga motorcykelförare. Vi hoppas att detta skapar möjlighet för 
tjejerna att träffas under mer avspända former och kanske även utmynna i 
ett nätverk för tjejer. Grunden till detta är att det fortfarande är ett väldigt 
lågt deltagarantal bland tjejer på de vanliga fortbildningarna.  
 

KvällsträffarKvällsträffarKvällsträffarKvällsträffar    

Vi kommer att erbjuda samma ekonomiska resurser till kvällsträffarna 
som föregående verksamhetsår. För kvällsträffens innehåll kommer som 
vanligt arrangerande klubb att vara ansvarig. Nytänkande och fantasi 
efterlyses i allra högsta grad för att göra dessa kvällsträffar ännu mera 
attraktiva och välbesökta. 
 

EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi    

Vår framtida ekonomi är i dagsläget mycket osäker beroende på hur 
mycket bidrag vi kommer att kunna få kommande år. Vi hoppas dock att 
vi ska kunna genomföra alla de aktiviteter vi har planerat. Om budgeten 
skulle behöva justeras kommer trafiksäkerhetsaktiviteterna att prioriteras.  
 
 
 
 
 



IT IT IT IT     

Nu har vi en hemsida i hela SMC både riks och länen ligger nu under 
samma domän www.svmc.se och vår adress är www.svmc.se/jönköping   
På hemsidan finns det mesta av vår verksamhet så det är bara att gå in 
och läsa där, kom gärna med synpunkter. 
 

Motorcykelns dagMotorcykelns dagMotorcykelns dagMotorcykelns dag    

Den årliga kortegen som genomförs i samband med Jönköpings marknad, 
kommer vi att fortsätta att genomföra på samma vis som föregående år. 
Förhoppningen är att det goda samarbete med Vätterbygdens mck ska 
fortsätta och vi hoppas naturligtvis också att det finns knuttar som ställer 
upp som kortegevakter. Vi hoppas även på gott samarbete med polisen 
så att kortegen flyter på så smidigt som möjligt. 
 

PRPRPRPR    

SMC Jönköpings län kommer att finnas på Elmia Custom Show under 
påskhelgen21-24 mars 2008. Vi har under tidigare år medverkat på 
mässan och funnit att detta varit ett bra sätt att visa att vi finns samt 
informera om våra olika aktiviteter och hur vi jobbar. 
 
 


