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Årsmöte  SMC Kronoberg  131006

DAGORDNING

§1. Mötets Öppnande.

§2. Val av mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare.

§4. Val av 2st justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande 
justera mötets protokoll.

§5. Fastställande av röstlängd.

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7. Godkännande av dagordningen.

§8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2012-2013.

§9. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse.

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

§11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av distriktets 
medlemmar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen.

§12. Fastställande av verksamhetsplan för 2013-2014.

§13. Fastställande av budget för 2013-2014.

§14. Val av ordförande på 1 år.

§15. Val av viceordförande på 2 år.

§16. Val av kassör på 1 år (fyllnadsval).

§17. Val av sekreterare på 2 år.

§18. Val av 1 ledamot på 1 år (fyllnadsval). 

§19. Val av 1 ledamot på 2 år. 

§20. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.

§21. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1år.



§22. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen.

§23. Övrigt.

§24. Mötets avslutande



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMC KRON0BERG 2012-13
Årsmöte hölls 121007 i Hjorts MC´s klubbstuga, i Hjortsberga.

SMC KRONOBERG.
Styrelsen har haft 11st styrelsemöten under verksamhetsåret.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING:
Ordförande: Björn Jacobsson
Vice Ordförande: Hans Winberg
Kassör: Tommy Johansson
Sekreterare: Per Ottosson
Ledamot: Dennis Nilsson
Ledamot: Majvor Löfgren
Ledamot: Jarkko Inki
Suppleant: Gunilla Helge
Suppleant: Roland Magnil
Suppleant: Elisabet Hillar Johansson
Suppleant: Kaj Viljakainen
Valberedning: Kent Göransson
Valberedning: Raul Nyman
Valberedning: Peter Honkamäki
Revisor: Kerstin Bengtsson
Revisor: Göran Andersson
Revisor suppleant: Bernt Gustavsson

SMC ANSLUTNA KLUBBAR I KRONOBERG.
Tullgarns MCC
Alstermo MCK
Nottebäcks MCK
MCK Vikingarna
MCK Röde Orm
MCK Gränsridarna
MCC S:t Christopher
Markaryds MCK
Hjorts MCK
Hermans Hedningar LMCK
FMCK Kronoberg
Fladderbikes MC
Darkwwods MC
Knights of heaven MC



KURSER. 
På storkurshelgen närvarade 7st från styrelsen i Kronoberg.

KRONOBAJKEN.
Länets egen tidning har skickats ut till ca 1200 hushåll. Den delades även ut till Bilprovningen 
och däck och mcfirmor i länet.

KRONOBERGSRUNDAN.
130606 genomförde vi Kronobergsrundan. Det kom 110st som deltog på rundan till Markaryds
MCK.

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER.
Vi stod vid Citygross och visade upp oss för allmänheten som en del i kampanjen ”se oss” 
därefter kördes det till Ramkvilla för fika.
Vi har genomfört en avrostning som blev lyckad med 14st deltagare, detta med hjälp av 
instruktör från Blekinge.

SAMARBETE.
Vi har haft samarbete i form av körningar och utbildning (avrostning) i ”region sydost” dvs 
Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län.  

ORDFÖRANDEMÖTEN.
Björn har deltagit på 2st ordförandemöten under året.

RIKSÅRSMÖTE 2013.
Vid riksårsmötet som genomfördes i Uppsala deltog Björn Jacobsson från Kronobergs styrelse 
samt valberedare Peter Honkamäki.

SLUTORD.
Styrelsen har med denna redogörelse gett en övergripande sammanfattning av verksamheten i 
SMC Kronoberg 2012-2013. Medlemsantalet ligger 130902 på 1548st medlemmar vilket är 
en ökning med 64st medlemmar sedan samma tid 2012. Vi vill passa på att tacka Knights of 
Heaven som anordnat ett antal turer under året som utgått från OKQ8 vid Citygross.

Styrelsen vill tacka för förtroendet som visats oss under 2012-2013 och hoppas nya styrelsen 
får fortsatt samma förtroende.

Styrelsen SMC Kronoberg
Växjö











Arvoden till styrelsens medlemmar i SMC Kronoberg

Bakgrund
Styrelsen har under flertalet år kvitterat ut ett arvode. Arvodet ska täcka resor etc som 
görs för SMC under året. Arvodet ser för närvarande ut som följer. Bor man i Växjö tätort 
utgår ersättning med 400:-/år. Bor man utanför så utgår ersättning med 800:-
Arvodet betalas endast ut om man varit närvarande på 75% av mötena.
Man har haft möjligheten att i stället för arvode erhålla reseersättning.

Detta har i enlighet med SMC:s stadgar beslutats på konstituerandestyrelsemöten.

Förslag ligger att justera detta något med start verksamhetsåret 2013-2014 dels för att 
även valberedare och vägspanare ska få ersättning vilket de ej fått innan, och dels 
justera arvodet då kostnader ändras med tiden (bensinpriser etc). Förslaget kommer att 
innebära en högre kostnad för distriktet på ca 2300:-.
Att belysas är att alla i styrelsen i stället tar ut reseersättning skulle kostnaderna bli 
betydligt högre.

Förslag 1: Styrelsen får fortsatt förtroende att ta beslut i frågan
Förslag 2: Beslut om arvode tas på årsmötet enligt förslag nedan.

Styrelsemedlem i Växjö tätort erhåller 450:-/år
Styrelsemedlem utanför Växjö tätort erhåller 900:-/år
Valberedare erhåller 200:-/år
Sammankallande valberedare erhåller 300:-/år
Vägspanare erhåller 900:-/år

SMC Kronobergs  styrelse 



SMC Kronoberg vill lämna följande verksamhetsplan för 2013-2014.

Då trafiksäkerhet är en viktig del inom SMC:s arbete kommer våra fortbildningar både av 
instruktörer och av medlemmar att fortsätta och förhoppningsvis utvecklas under 
säsongen 2014. 

Det kommer att genomföras minst en avrostning under våren. Samarbetet i region sydost
kommer att fortsätta även till kommande säsong. Den sittande styrelsen överlämnar 
dock till den kommande styrelsen att utveckla detaljer i samarbetet, men diskussioner 
har förts redan nu angående körningar.

Se Oss kampanjen kommer att uppmärksammas på vårkanten i vanlig ordning.

En medlemsaktivitet i form av en Mc-runda planeras till 140606.

Kronobajken är i vanlig ordning planerad att tryckas till våren inför alla aktiviteter. Där 
erbjuds klubbarna möjligheten att få in sina träffar och aktiviteter inför säsongen.

SMC centralt kommer även nästa verksamhetsår att anordna kurser dels storkurshelgen 
som är för styrelse, valberedare och vägspanare samt även instruktörsutbildningar etc. Vi
kommer att satsa på fortbildning av styrelsen, då vi ser det som en viktig sak att styrelsen
hela tiden håller sig ajour för bästa service till medlemmarna.
Även valberedning samt vägspanare kommer erbjudas vidareutbildning.

Styrelsen är alltid öppen för förslag om olika aktiviteter som kan ligga i SMC:s intresse. 
Allt för att intresset och förståelsen för motorcyklism ska öka. 

Skicka in förslag till: Info@smckronoberg.se

                    

SMC Kronobergs styrelse 

mailto:Info@smckronoberg.se


Smc Kronoberg  

Budget  

2013-09-01 2014-08-31

Intäkter  Kostnader  

Länstian  70 248,00 kr

Annonsintäkter  7 000,00 kr

Kronobergsrundan  3 000,00 kr

Fortbildning  3 000,00 kr

Arvoden  9 000,00 kr

Fortbildning  15 000,00 kr

Möten  4 000,00 kr

Kronobergsrundan  3 000,00 kr

Kronobajken  7 000,00 kr

Övrigt  1 000,00 kr

Varuinköp  2 000,00 kr

Bankkostnader  1 000,00 kr

Profilart/marknadsföring  5 000,00 kr

Revisionskostnader  800,00 kr

Lokalhyra  16 000,00 kr

Kontorsmaterial  1 500,00 kr

Telefon och Post  6 500,00 kr

Resekostnader  6 000,00 kr

Totalt  83 248,00 kr 77 800,00 kr


