
Verksamhetsinriktning för Sveriges Motorcyklister 
Jönköpings Län 2015 

 
 
 
 
 
Trafiksäkerhet  
Distriktet kommer att fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete, såsom att hålla oss 
informerade om skador och undermåliga lagningar/skyltningar av vägar för att 
rapportera till ansvarig myndighet samt varna mc-förare som kan få problem eller 
skadas därav.  
Vi kommer att verka för att antalet aktiviteter ökar jämfört med föregående år. Att vi 
får fler utbildade grundinstruktörer kommer också att hjälpa till.  
Vi vill att fler personer går grundkursen och kurser i kurvteknik, s.k. Knix-kurser på 
gokart-bana för att få säkrare mc-förare i länet. På längre sikt vill vi också kunna 
erbjuda mer avancerade kurser.  
 
 
Informationsverksamhet  
För medlemmarna kommer den viktigaste informationskällan att vara vår hemsida.  
Vi kommer även att publicera en del information i vår medlemstidning MC-folket 
under Nytt från distrikten, i SMC:s app för mobiltelefoner och på vår facebook-sida. 
www.facebook.se/SMCJonkoping  
SMC Jönköpings län kommer att delta på Elmia Custom Motorshow under 
påskhelgen även kommande verksamhetsår. 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. I år kommer vi att fördjupa samarbetet med SMC Centralt och 
med andra distrikt som vill hjälpa till. Förhoppningsvis hjälper några lokala klubbar till 
även detta år.  
Andra informationstillfällen kommer att vara Öppet hus på bilprovningen i Jönköping, 
Motorträffar i Huskvarna Folkets Park och Jönköpings marknad. Vi fortsätter att leta 
tillfällen i södra delarna av distriktet, där vi kan medverka för att informera om SMC. 
På gång är även några andra länsarrangemang där motorcyklar är inblandade.  
 
 
Klubbkonferens  
Vi skall ha minst en klubbkonferens där vi tillsammans med våra klubbar skall 
planera in nästa mc-säsongs verksamhet.  
 
 
Kvällsträffar  
Vi kommer att erbjuda samma resurser till kvällsträffarna som föregående 
verksamhetsår. För kvällsträffens innehåll kommer som vanligt arrangerande klubb 
att vara ansvarig. Våra webbmasters ombesörjer publicering på hemsidan. 
 
 
Marknadskortegen  
Den årliga kortegen som genomförs i samband med Jönköpings marknad kommer vi 
att på traditionsenligt sätt genomföra i samarbete med Vätterbygdens MCK. 

 

https://www.facebook.com/SMCJonkoping

