
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 20070111 
 

Närvarande ordinarie:Närvarande ordinarie:Närvarande ordinarie:Närvarande ordinarie:    
Roger Hultenius Pia Viljakainen 
Gunilla Helge Kaj Viljakainen 
Stefan Nordh 
 
Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:    
Tomas Walfridsson Björn Jacobsson 
 
§ 1§ 1§ 1§ 1 Roger öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2§ 2§ 2§ 2 Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§ 3§ 3§ 3§ 3 Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes. 
 
§ 4§ 4§ 4§ 4 Framskjutna ärendenFramskjutna ärendenFramskjutna ärendenFramskjutna ärenden....     
      Pia har inte fått tag i LarsInge så ärendet med milersättningen      
      blir framskjutet till nästa möte. 
 
§ 5 Rapporter.§ 5 Rapporter.§ 5 Rapporter.§ 5 Rapporter.    
      KassörKassörKassörKassör: : : : Pengarna SMC riks lånade har inte kommit in på kontot än men är  
      förhoppningsvis på väg. 
 
      Instruktörer: Instruktörer: Instruktörer: Instruktörer: Jörgen Eek avgår som mct ansvarig på grund av nytt arbete och de    
      nuvarande instruktörerna har i nuläget ingen kontakt. Ett möte måste komma till 
      stånd helst innan stormöteshelgen eftersom en mct ansvarig ska med dit. Roger ska 
      ta tag i detta. 
 
      Valberedningen: Valberedningen: Valberedningen: Valberedningen: Ingen närvarande.    
 
§ 6 Skrivelser.  Skrivelser.  Skrivelser.  Skrivelser.      
                        Vi har fått    en skrivelse om kampanjen Utrotningshotad. SMC vill att så  
       många som möjligt ska skriva på listan på hemsidan. 
 
§ 7 Aktiviteter.Aktiviteter.Aktiviteter.Aktiviteter. 
                        Kronobajken:Kronobajken:Kronobajken:Kronobajken:    
                        Gunilla ska skicka ut förfrågan till klubbarna om vad de vill ha med i Kronobajken. 
      Manusstopp är den 28/2 -07, datumet gäller även annonsörer. 
      Vi ska fråga de som annonserade förra året och eventuellt om vi kan få med någon  
      mer annons så vore det jättebra. De som var med förra året är: 
       Växjödäck Stefan 
      Verona  Kaj 
      Mickes motor Roger 
      Harrys  Gunilla 
      Lena Helena Gunilla 
      RC MC  Björn 
      VSS  Björn 
      Flying Eagle Roger 
      Folksam  Roger 



      En helsida kommer att kosta 2000 kr 
      En halv sida kostar 1000 kr. 
      En ¼ sida kostar 500 kr. 
      Baksidan är lite exklusiv så den kostar 3000 kr. 
 
      Storkurshelgen:       Storkurshelgen:       Storkurshelgen:       Storkurshelgen:  
      Till storkurshelgen i Sollentuna den 10-11/3 -07 kommer vi att skicka några  
      deltagare. Till introduktionskursen åker Tomas Walfridsson och Björn Jacobsson. 
      Thore Hansson, Annika Helge och Arne Enoksson kommer också att tillfrågas. 
      Vill eller kan inte de åka så ska Annelie Liljegren tillfrågas. 
    
      På seminariet skall Pia Viljakainen och Gunilla Helge gå. 
       
      Det kommer samma helg att hållas Ordförande möte på söndagen som Kaj         
      Viljakainen ska gå på, mct möte som Stefan Nordh går på och ett Länsinformatörs 
      möte som Tomas Walfridsson kommer att gå på. Dessa tre kommer också att gå på 
      seminariet på lördagen. 
 
      Tomas kollar upp priser på hyrbilar till kurshelgen. 
 
§ 8 Hemsidan.§ 8 Hemsidan.§ 8 Hemsidan.§ 8 Hemsidan.    
       Björna vill ha mer information att skriva på hemsidan. Den ser för närvarande lite 
       tom ut. 
 
§ 9 Övrigt.§ 9 Övrigt.§ 9 Övrigt.§ 9 Övrigt.    
                        Bilbesiktningen kommer att ha öppet hus (drive in besiktning) den 21/4 -07 på alla 
      stationer i Kronoberg utom Åseda. De kommer att ha ett besiktningstillfälle till den 
      5/5 -07 men till det datumet måste man boka sig som vanligt och det är enbart 
      öppet i Växjö.  
 
      SMC Kronoberg kommer att ansöka om Riksårsmöte år 2009 och det ska i så fall  
      hållas i Glasriket. 
 
      Den 2/2 -07 ska vi i den nya styrelsen ut och äta. Vi kommer att gå till LaGondola. 
      Roger ringer och bokar bord till 19.00 vill man så är det öppet på kansliet från  
      18.00. 
 
§ 10 Nästa möte.§ 10 Nästa möte.§ 10 Nästa möte.§ 10 Nästa möte.    
      Nästa möte blir den 15/3 kl 18.00 på kansliet. 
 
§ 11 Mötets avslutande.§ 11 Mötets avslutande.§ 11 Mötets avslutande.§ 11 Mötets avslutande.    
                    Roger avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
OrdförandeOrdförandeOrdförandeOrdförande                SekreterareSekreterareSekreterareSekreterare    
    
    
    
Roger Hultenius   Gunilla Helge 


