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DAGORDNING 

Årsmöte SMC Kronoberg 200405 
 

 

1. Mötets Öppnande. 

2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare. 

3. Val av 2st justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

mötets protokoll. 

4. Fastställande av röstlängd. 

5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

6. Godkännande av dagordningen. 

7. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse 2019-2020 

8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om 

disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen 

9. Föredragande och godkännande av revisorernas berättelse. 

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 

11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och 

klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen. 

12. Fastställande av verksamhetsplan för 2020. 

13. Fastställande av budget för 2020. (se Bilaga 2) 

14. Val av ordförande till styrelsen för ett år. 

15. Val av ledamöter till styrelsen enligt § 7.1 (se Bilaga 1) 

16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1 (se Bilaga 1) 

17. Val av två revisorer och eventuell revisorssuppleant. 

18. Val av minst två ledamöter till valberedningen och sammankallande för 

valberedningen, i enlighet med §6. 

19. Övriga ärenden. 

20. Mötets avslutande. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMC-KRON0BERG 2019-2020 
  
 
Årsmöte hölls 190414 i Hjorts MC´s klubbstuga, i Hjortsberga. 

 
 
SMC-KRONOBERG. 
Styrelsen har haft 9st styrelsemöten under verksamhetsåret. 

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING: 
Ordförande: Björn Jacobsson 
Vice Ordförande: Kaj Viljakainen 

Kassör: Carlos Moreno 
Sekreterare: Gunilla Helge 
Ledamot: Majvor Löfgren 

Ledamot: Hans Winberg 
Ledamot: Johanna Johnsson 
Supleant: Jan Karlsson 

Supleant: Peter Görtz 
Supleant: Tommy Johansson 

Revisor: Roger Hultenius 
Revisor: Göran Andersson 
Revisorsup: Kerstin Bengtsson 

 

SMC-MEDLEMMAR I KRONOBERG. 
Antal medlemmar SMC Kronoberg 2020-03-30 

1257 
Statistik  

Kvinnor: 176 

Män: 1081 

Snittålder: 48 år 

 

SMC-KLUBBAR I KRONOBERG. 
Alstermo MCK  

Con Dios MC 

Darkwoods MC 

FMCK Kronoberg 

Fladderbikes MC 

Harley Davidson Club Sweden Riksklubb 

Hermans Hedningar LMCK 

Hjorts MCK 

Knights of Heaven MC Kronoberg 

MCC S:t Christopher 

MCK Röde Orm 

MCK Vikingarna 

Nottebäcks MCK 

Tullgarns MCC 
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KURSER 
Vi har inte haft någon utbildningsverksamhet under perioden. Orsaken till att vi inte haft 

något är främst plats att vara på, men även att vi är för få instruktörer. Vi önskar att fler 

vill bli instruktörer och tittar även på hur vi kan samarbeta mer med granndistrikten. 

 
KRONOBAJKEN. 
Vi har under 2019 släppt en kronobajken som endast delades ut vid våra evenemang. 

 

KRONOBERGSRUNDAN. 
190606 genomförde vi kronobergsrundan. Det kom 121 st som körde rundan 
med start vid Bil och Marin i Växjö och mål med grillat vid samma ställe. Bra väder och 

humör. 

 

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER. 
Vi stod vid Citygross och visade upp oss för allmänheten som en del i kampanjen ”se oss” 

därefter kördes det till Kärrasand för fika. 

Vi närvarade vid två tillfällen på Olles onsdag på Tyrolen. Där fick vi ett eget område på 

parkeringen och vi bjöd alla motorcyklister på inträde. 

 

ORDFÖRANDEMÖTEN 
Björn har deltagit på ett ordförandemöte (i Tällberg) under verksamhetsåret, med på 

mötet var även Gunilla. Kaj deltog på ett möte (på Arlanda). 

 

RIKSÅRSMÖTE 2019. 
Vid riksårsmötet som genomfördes i Tällberg deltog Björn Jacobsson, Kaj Viljakainen, 

Gunilla Helge och Carlos Moreno från SMC Kronobergs styrelse. 

 

KANSLIET 

Vi har haft öppet hus på kansliet. Det kom hela fyra stycken som åt korv och drack kaffe 

och njöt av sällskapet. 

 

SLUTORD 

Styrelsen har med denna redogörelse gett en övergripande sammanfattning av 

verksamheten i SMC Kronoberg 2019-2020.  

 

Styrelsen vill tacka för förtroendet som visats oss under 2019-2020 och hoppas nya 

styrelsen får fortsatt samma förtroende. 

 

 

Styrelsen SMC Kronoberg 

Växjö 
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SMC Kronoberg vill lämna följande verksamhetsplan för 2020 
 
 

Vi kommer först och främst satsa på att visa upp oss för medlemmarna så de ser att vi 

finns genom att delta på olika arrangemang (som tex Olles onsdag på Tyrolen) samt att 

ordna egna (som exempelvis Kronobergrundan på nationaldagen). 

Genom detta hoppas vi även kunna få några idéer om vad medlemmarna vill att vi hittar 

på i framtiden.  

Vi hoppas även att komma i kontakt med fler som känner att de vill hjälpa till och arbeta 

med SMC i Kronoberg. Det vi främst satsar på att just nu är att rekrytera instruktörer 

eftersom vi väldigt gärna vill få igång en utbildningsverksamhet igen då vi vet att det finns 

en stor efterfrågar efter det. Vi tar givetvis tacksamt emot all hjälp vi kan få till det andra 

arbetet med. 

 

Styrelsen för SMC Kronoberg kommer att i möjligaste mån delta på SMC Riks möten och 

kurser vilket innefattar Ordförandemöten, årsmöte samt storkurshelg. 

 

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
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Smc Kronoberg       

Budget 2020       

        

 Intäkter    Kostnader   

        

 Länstian  67 447,00kr     

 Annonsintäkter 3 000,00 kr     

 Kronobergsrundan 3 000,00 kr     

        

        

     Arvoden  7 500,00 kr 

     Riksårsmöte  10 000,00 kr 

     Möten  2 500,00 kr 

     Kronobergsrundan 3 000,00 kr 

     Kronobajken  10 000,00 kr 

     Övrigt  1 000,00 kr 

     Instruktörsubildning 10 000,00 kr 

     Bankkostnader 1 200,00 kr 

     Revisionskostnader 500,00 kr 

     Lokalhyra  11 000,00 kr 

     Kontorsmaterial 1 000,00 kr 

     Internet och Post 4 500,00 kr 

     PR Kostnader 10 000,00 kr 

               

  Totalt 73 447,00 kr   Totalt 72 200,00 kr 
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Bilaga 1 

Val till styrelsen SMC Kronoberg 2020 

 

Då vi hamnat fel devis på grund av det förlängde räkenskapsåret måste vi göra en 

justering i valen till styrelsen. Jag har diskuterat med Bjucken vilket som är bästa 

lösningen och han hänvisar till följande (röd text). 

 

Ledamöten 

I år skall förutom ordförande som väljs varje år, väljas kassör, vice sekreterare och en 

ledamot i enlighet med § 7.1. 

Ordförande 1år – Björn Jacobsson Omval 

Kassör – Carlos Moreno Förlängs (har ett år kvar men förlängs till två) 

Vice sekreterare – Majvor Löfgren Omval 

Ledamot – Petter Hammarbäck Nyval 

 

Övriga; vice ordförande, sekreterare och en ledamot. Är någon av dessa vald på två år vid 

förra årets årsmöte så sker ingen förändring. De posterna väljs då vid nästa års årsmöte. 

De sitter alltså kvar ett år till. Är någon av dessa är vald för två år sedan väljs i år den 

posten på ett år. Man gör alltså ett kompletteringsval. I och med det kommer ni i takt.   

Sekreterare – Gunilla Helge Omval på ett år (fyllnadsval) 

Vice Ordförande – Kaj Viljakainen Ingen åtgärd (har ett år kvar) 

Ledamot – Johanna Jonsson Ingen åtgärd (har ett år kvar) 

 

Suppleanter 

Peter Görtz 

Jan Karlsson 

 

Revisorer 

Göran Andersson 

Roger Hultenius 

 

Blå text = omval/nyval 

Grön text = Justering 

Svart text = ingen åtgärd  
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Bilaga 2 

 

En förklaring till distriktstian och storkurshelg (utbildning) i budget. 

 

Distriktstian som vi får för 2019 (betalas ut i Maj 2020) är på 97.979:- 

Men då riks betalar kurshelgen och drar den direkt från distriktstian så blir summan 

67.447:- 

Det innebär att kostnaden för kurshelg uppgår till 30.532:- 

Vi har inte skrivit ut detta i budgeten då det redan är avdraget för 2019 och 2020 

hamnar således på nästa års distriktstia och budget. 

Vi hoppas att vi blir många som deltar även på kommande kurshelg i november 2020 och 

räknar då med att summan blir ungefär densamma.  

 

 

 


