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Trafiksäkerhet 
Distriktet kommer att fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete och vi kommer inte att minska 

antalet aktiviteter jämfört med föregående år. Att vi har fler utbildade grundinstruktörer kommer också 

att hjälpa till. 

Vi vill även att fler personer går grundinstruktörsutbildningen. På längre sikt vill vi också kunna 

erbjuda mer avancerade kurser. För detta behövs fler instruktörer och eventuellt även avancerade 

instruktörer (eller ett samarbete med ett närliggande distrikt som har avancerade instruktörer) 

 

Vi kommer även att tillfråga våra anslutna klubbar om det finns intresse för egna instruktörer som på 

ett annat sätt en ordinarie grundinstruktörer inom SMC blir mer knuta till den aktuella klubben 

 

För att locka fler kvinnor att aktivera sig inom motorcykelkörning så kommer det under året planeras 

för en speciell ”tjejdag” . Där kvinnor motorcykeltjejer får chansen att träffa likasinnade och kanske 

fullt ut våga fråga och testa. 

Inom våra olika kommuner kommer  vi under 2014 bjuda in dessa till trafiksäkerhetsmöte gällande 

snabellagningar och trafikmiljö gällande motorcyklister och moped i tätorterna. 

Säkerhetsarbetet med att vi motorcyklister skall kunna fortsätta att köra motorcykel på trafiksäkra 

vägar fortsätter. Vi kommer att jobba mer intensivt  med Trafikverket så fortsätt anmäl dåliga och 

farliga vägar till oss. 

Informationsverksamhet 
För medlemmarna kommer den viktigaste informationskällan att vara vår hemsida.  

Vi kommer även att lägga ut en del information i MC-folkets Nytt från distrikten och på vår 

facebooksida  www.facebook.se/smcjonkoping. 

SMC Jönköpings län kommer att delta på Custom show 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. SMC Jönköping kommer att ha 

huvudansvaret för mässan men kommer att ha ett samarbete med SMC Centralt och de kringliggande 

SMC-distrikten.  

 

Andra informationstillfällen kommer att vara Öppet hus på bilprovningen, motorträffen i Åminne bruk 

och Jönköpings marknad. På gång är också några andra länsarrangemang där mycket motorcyklar är 

inblandade. Information om dessa kommer att finnas tillgängliga på hemsidan 

  

https://www.facebook.com/SMCJonkoping
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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. 

Marknadskortegen 
Den årliga kortegen som genomförs i samband med Jönköpings marknad kommer vi  på 

traditionsenligt sätt genomföra tillsammans med Vätterbygdens MCK. 


