
Styrelsemötesprotokoll  20060114 

 
Närvarande på mötet: Roger Hultenius, Hans Davidsson, Stefan Nordh, Kaj Viljakainen, 
Katarina Thaung, Björn Thaung, Gunilla Helge. 
 
§ 1  Roger Hultenius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2  Till mötessekreterare valdes Gunilla Helge.  
 
§3  Katarina Thaung 
 
§4  Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 
 
§5  Inga framskjutna ärenden. 
 
§6  Aktiviteter SMC Kronoberg 2006: 
 

a) Städning av kansliet utfördes 20060114. 
b) Till kurshelgen i Sollentuna är 8 anmälda. Hans Davidsson hyr buss på sitt jobb. Vi 

åker från Teknikum i Växjö 14.30. 
c) Mammutrallyt hoppar vi över i år. 
d) Kronobajken: Roger, Katarina och Gunilla H ska undersöka priser på tryckning. Roger 

skickar ut till klubbarna och frågar om de vill ha in något i tidningen. Annonsörer ska 
tillfrågas om vad de vill ha med. Deadline för tidningen blir 28/2- 04. Tryckningen 
lejer vi ut men vi ska kuvertera dem själva. Det ska vi göra i vecka 13. Annonsörer 
som ska tillfrågas: 

Verona:  Björn. 
RC-Mc:       Gunilla. 
VSS:       Gunilla. 
Mickes motor:  Hasse. 
Flying Eagle:    Thore. 
Växjö Däck:  Stefan. 
Euromaster:       Kaj. 
 
§ 7  Övriga aktiviteter: Sjöarna Runt bestämdes datum. Den första på svenska flaggans dag 
den 6/6 och Bolmen runt den 19/8. Vi ska även ha en träff på Samarkand i Växjö den 13/5 kl 
13.00. Vi kommer också att medverka på den öppna besiktningen som svensk bilprovning har 
troligtvis den 29/4. 
 
§ 8  Till klubbordförandemötet som skulle hållas 3/12  anmälde sig endast 5 klubbar 
(Tullgarns, Hermans, S:t Chri, Fladderbikes, Röde Orm)  av 14. Vi hade tidigare bestämt att 
minst hälften skulle anmäla sig för att det skulle bli något mötet alltså avlystes det på grund av 
bristande intresse. 
 
Gunilla rapporterade om att hemsidan är på gång. Niklas Lennartsson som håller på med dem 
har den snart färdig. 
 
§ 9   Rapport från instruktörerna: Grovplaneringsmöte hölls hos Katarina och Björn Thaung i 
Ljungby 20051126. Avrostningsdatum är bestämt. Mc-Grillen med start vid Verona i Ljungby 



kommer att hållas den 21/5 med start kl 12.30. Den kommer att utföras på ungefär samma sätt 
som förra året. Den traditionella avrostningen i Uråsa är den 4/6 och starta kl 10.00. 
 
Eventuellt kommer det att tillkomma två nya instruktörer som Katarina har haft kontakt med. 
 
Det har varit tal om att samordna instruktörsträff med länen i syd. T.ex. att hyra en bana och 
ha lite övningar. 
 
§10  Inga skrivelser. 
 
§11  Inga övriga frågor. 
 
§12  Nästa möte 2/3  kl 18.00 
 
§13  Roger tackade de närvarnade och avslutade mötet. 
 
 
 
  
Ordförande     Sekreterare 
 
 
Roger Hultenius    Gunilla Helge 

      


