
Protokoll för styrelsemöte 20070524 
 

Närvarande ordinarie  Närvarande ordinarie  Närvarande ordinarie  Närvarande ordinarie      
Roger Hultenius  Pia Viljakainen 
Gunilla Helge  Kaj Viljakainen 
Tore Hansson 
 
SuplianterSuplianterSuplianterSuplianter    
Björn Jacobsson Annelie Liljegren 
 
§ 1    Roger Hultenius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2    Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§ 3    Framskjutna ärendenFramskjutna ärendenFramskjutna ärendenFramskjutna ärenden  
Vi gick igenom de sista 4 punkterna ifrån föregående möte och avslutade det  
 
§ 4 Föregående mötes protokoll lästes igenom och avslutades och godkändes. 
 
§ 5    RapporterRapporterRapporterRapporter   
• Kassör: Endast Växjödäck har betalat för annonsen i Kronobajken än så länge, vi 
hoppas på de andra annonsörernas pengar i månadsskiftet. Vi ska också lämna ut ett ex 
av Kronobajken till de som annonserat så de får se vad de betalar för. 
 
• Valberedning: Ingen från valberedningen är på mötet. 
 
• Bilprovningen: Björn och Tomas var där och försökte värva nya medlemmar men de 
gick inte så bra då det endast kom 40 st och besiktigade sina hojar. 
 
• Samarkand: Stefan, Tomas, Björn och Gunilla var där. SmålandsPosten kom och 
gjorde ett reportage som kom i tidningen på måndagen efter. Det kom ca 75 pers dit men 
de stannade inte så länge. Det var många som undrade om det inte blev någon kortege, 
för det ville de haft. Nu hade vi ju inte ordnat någon så en del blev nog lite besvikna. Vi 
fick i alla fall 75 namn på listan vi hade med oss.  
 
§ 6    SkrivelserSkrivelserSkrivelserSkrivelser Lite räkningar har kommit och de har betalats.  
 
§ 7    AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter 
a) SjönRunt: 20070606.Tore har fixat runda så det är klart. Han ska också fixa kartor så 
det räcker till alla. Starten blir som vanligt på spetsamossen och där kommer Jon, Tomas 
och Stefan att stå. Vi kommer att ha fikat i Åby och där kommer Kaj och Pia att vara, Tore 
kommer att hjälpa till så mycket han hinner. Pia och Kaj handlar till fikat, kaffe och bullar. 
Grillningen kommer att vara i RDT:s klubbstuga i Växjö och dit kommer de som var vid 
starten och Roger att vara. Folk från RDT kommer också att hjälpa till. Roger handlar allt 
som behövs till grillningen. 
 
b) Öppet hus på Kansliet: 20070814 ska vi ha öppet hus på kansliet. Vi kommer att 
bjuda på korv med bröd och kaffe så klart. 
 



c) Kortege: 20070609. Ett samarbete mellan lokala klubbar och Verona motor. Kortegen 
börjar vid Verona motor i Berghem och man samlas kl 11.oo och kör sen kl 11.3o genom 
Ljungby.  
 
d) Övrigt: Bolmen runt 20070818 samling kl 9-10.oo vid Verona. De som kör tar med 
eget fika som intas på lämpligt ställe utmed vägen. Noter att köra efter finns redan. De 
nere i Ljungbytrakten pratar ihop sig om vem som ska leda och så.  
 
§ 8    HemsidanHemsidanHemsidanHemsidan    
Björn efterfrågar mer info att skiva om på sidan, den ser lite fattig ut i nuläget. Han vill ha 
historik och lite annan kuriosa. 
 
§ 9    Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor  
• Webbadressen till postorderbeställningar efterfrågas. Roger har inte skickat in lappen 
med vem som ska vara kontaktperson så vi har inte fått någon än.  
• Vi är i nuläget 1126 betalande medlemmar i länet och 47 00 i landet. (vi fick 1258 
etiketter till Konobajken!). Det är lite låga siffror så alla måste hjälpa till att ragga nya 
medlemmar. 
 
§ 10    Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte        
Nästa möte bestämdes till 20070830 kl 18.oo i kanslilokalen. 
 
§ 11 Mötets avslutande Mötets avslutande Mötets avslutande Mötets avslutande    
Roger avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
    
Roger HulteniusRoger HulteniusRoger HulteniusRoger Hultenius            Gunilla HelgeGunilla HelgeGunilla HelgeGunilla Helge    
 
 
 


