
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 20070315 
    
Närvarande ordinarie:Närvarande ordinarie:Närvarande ordinarie:Närvarande ordinarie:    
Roger Hultenius Kaj Viljakainen 
Pia Viljakainen Gunilla Helge 
Stefan Nordh Thore Hansson 
 
Suplianter:Suplianter:Suplianter:Suplianter:    
Tomas Walfridsson Björn Jacobsson 
 
 

§ 1 Roger öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes. 
 
§ 4 Framskjutna ärenden:Framskjutna ärenden:Framskjutna ärenden:Framskjutna ärenden:  
Reseersättningen till instruktörerna fastställdes och godkändes. 
 
§ 5 RapporterRapporterRapporterRapporter 
•  Kassören rapporterade att micro har inköpts. 
• Instruktörerna hade ett krismöte den 8/3 angående fortbildningen. MCT ansvarig har 
avgått och de har inte lyckats få fram någon ny. Katarina åtog sig dock att hålla 
mejlkontakten dem emellan. De bestämde att fortbildningarna ska läggas på is ett år 
men att de ska ha en egen kurs för att hålla sig uppdaterade. Vi pratade på mötet idag 
om att kanske ha någon form av kurv o bromsteknik instruktion på öppen besiktnings 
dagen, eller att ha en liten fortbildning på någon industriparkering. Inget bestämdes på 
mötet men vi ska höra oss för om något av alternativen går att genomföra. 
• Ingen från valberedningen kom till mötet så inget därifrån. 
• Tre från styrelsen var på storkurshelgen.  
Gunilla rapporterade om ordförandemötet: De vill göra några stadgeändringar. Det 
pratades mycket om huruvida det ska vara två Riksårsmöten eller inte. Det verkade som 
de flesta var med på att försöka ett år i alla fall. Det kommer att underlätta för riks 
eftersom bryttiden inte blir mitt i sommaren som det är nu. De ville också ändra antalet 
ledamöter i riksstyrelsen från 6 till 4 eftersom resorna blir dyra. De ville också ändra i 
stadgarna för distrikten om att bara välja ordförande och 6 ledamöter på årsmötet och 
att sen konstituerande möte bestämmer vem som ska vara kassör och sekreterare för 
året. Inget bestämdes på mötet, det var bara förslag från stadgegruppen. Hela förslaget 
på stadgeändringar ligger bifogad i detta protokoll. 
• Stefan rapporterade från MCT mötet: Riktlinjer för rabatter på Folksam1-6 finns på 
hemsidan. Det ska komma en bok om riktlinjer för sporthoj 7-11 och en central utbildning 
kommer att genomföras eftersom intresset är så stort. 1000 mil väg är ett samarbete 
med vv om att de ska fixa så att det finns 1000 mil fin mc väg in Sverige om något år. Vi i 
distrikten ska rapportera in dåliga vägar och vad som kan bli bättre, gärna ta bilder också 
allt kommer att presenteras på hemsidan. Det pratades också om det nya 
bokningssystemet till fortbildningskurserna. 
 
 



•  Björn J rapporterade från distriktsinformatörsträffen: Klys informerade om vad som 
ska stå och inte stå i länsspalten. Man ska inte skriva nåt om man inte har nåt av vikt att 
komma med, utrymmet kan användas till annons i stället! De pratade om hur distrikten 
kan bli bättre, och hur man ska få kontakt med klubbar och direktmedlemmar, men inget 
konkret framkom, vi får jobba vidare på det i distrikten. Mc-folket kan vi köpa för 2,50:-
/ex om vi ska ha något jippo där den kan delas ut. Sedan annonserades det om mer info 
på våra hemsidor. Något distrikt hade en karta med fina mc vägar på hemsidan som såg 
bra ut. 
  
Det stora denna helg var Kampanjdagen Utrotningshotad den 28/4 200% har du råd?200% har du råd?200% har du råd?200% har du råd? 
Dagen innan den 27/3 är det trafiksäkerhetsdag för hela Europa och dagen efter ska 
kampanjer genomföras överallt i Sverige. Vad som kommer att hända är inte riktigt 
bestämt än men Riks ska skicka ut pressmeddelande och riktlinjer för hur vi kan 
annonsera ute i distrikten. Trycksaker och annat kommer också att tas fram. Vi tar 
initiativ till kampanjen som hjälper ALLA fordonsägare och hoppas att andra 
organisationer också kommer att haka på. 
Vi måste också värva fler medlemmar. Medlemsantalet är katastrofalt dåligt just nu. Vi 
här i Kronoberg kan försöka värva när vi står vid besiktningen och även under 
kampanjdagen. Vi MÅSTE helt enkelt bli fler. 
 
§ 6 Skrivelser:Skrivelser:Skrivelser:Skrivelser:  
Inbjudan till trafiksäkerhetsmöte den 22/3 kl 18.oo. Gunilla och Tomas går på mötet. 
 
§ 7 Aktiviteter.Aktiviteter.Aktiviteter.Aktiviteter.    
a) Kronobajken: Kronobajken ska vara klar att etiketteras den 4/4 kl 17.oo på kansliet i 
Växjö. Gunilla beställer etiketter från riks om endast betalande medlemmar..  

b) Annonsörer: Klara annonsörer är: Verona mc 1/1, Mickes motor 1/1, Flying Eagle 
2/1, Harrys 4/1 och Växjö Däck 4/1. Eventuellt kommer Folksam att ha en 2/1. 

c) Bilprovningen: 21/4 kommer bilprovningen att hålla öppet hus  i Växjö, Ljungby, 
Älmhult, Markaryd och Tingsryd. Vi kommer att försöka vara på någon av stationerna 
för att värva medlemmar och så att folk kan ställa frågor om SMC. Vi kommer också 
att propagera för Kampanjdagen. Vi kommer att skicka material till de stationer som 
inte kommer att befolkas av oss i styrelsen. Den 5/5 kommer det också att besiktigas 
enbart mc men då måste man förboka sig som vanligt. Detta är endast på stationen i 
Växjö. 

d) Kampanjdagen 28/4: Vi kommer att träffas på samarkand i Växjö kl 11.oo. Vi ska 
bjuda dit någon lokal politiker som kan ta emot vår protestlista. Folksam kommer 
förhoppningsvis också att vara med på ett hörn. Vi ska tillfråga andra organisationer 
om de vill vara med. Vi ska också försöka få dit tv och press.  

e) Öppethus på kansliet: Vi bestämde att ha det på sensommaren i stället. Det är så 
mycket aktiviteter nu på våren så något kan vi göra då. Den 14/8 kommer det att 
hållas. 

f) Sjönrunt: Den 6/6 åker vi som vanligt runt någon sjö. Priset blir 60 kr för medlem och 
400 kr för icke medlem, barn under 12 år åker gratis. Vilken sjö det blir är inte 
bestämt. 

g) Bolmen runt: Datumet bestämdes till den 18/8.  
h) Kortegen vid Verona: Datumet är 9/6. Ingen information om vad som händer i 
nuläget. 

i) Övrigt: Inget övrigt. 
 



Eftersom flera ledamöter inte hade mer tid och lämnade mötet och vi sen inte var 
beslutsmässiga ajourneras mötet till ett senare tillfälle. På dagordningen var det 4 
punkter kvar: Hemsidan, Övriga frågor; nästa möte och mötets avslutande. 
 
Fortsättning på mötet 20070315Fortsättning på mötet 20070315Fortsättning på mötet 20070315Fortsättning på mötet 20070315::::    
 
§ 8 HemsidanHemsidanHemsidanHemsidan::::    
Björn efterlyser nytt material till hemsidan. 
 
§ 9 Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor::::    
Inga övriga frågor. 
 
§ 10 Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte::::    
Nästa möte kallades vi till av Roger och det blev 20070524 i kanslilokalen kl 18.oo. 
 
 
§ 11 Mötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutandeMötets avslutande....    
Roger avslutade mötet och vi fortsatte med nästa möte 
 
 
Roger HulteniusRoger HulteniusRoger HulteniusRoger Hultenius            Gunilla HelgeGunilla HelgeGunilla HelgeGunilla Helge    
 
 
 
 
 


