
Styrelsemötesprotokoll 20070927 
 

Närvarande ordinarie: Närvarande ordinarie: Närvarande ordinarie: Närvarande ordinarie:     
Roger Hultenius  Pia Viljakainen 
Gunilla Helge  Kaj Viljakainen 
Tore Hansson   
 
Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:Suppleanter:    
Björn Jakobsson 
 
Valberedningen:Valberedningen:Valberedningen:Valberedningen:    
Annika Helge  Arne Enoksson 
 
§ 1 Roger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 2 Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes. 
 
§ 4 Inga framskjutna ärenden 
 
§ 5 Rapporter:    

• Kassör: Kassör: Kassör: Kassör: Föreningsservice har glöm att skicka faktura på tryckningen av 
Kronobajken så 7000 kr ska egentligen vara med på 07´s kassaredovisning, nu, 
kommer den att stå på 08´s i stället eftersom räkenskapsåret är avslutat.    

• Valberedningen:Valberedningen:Valberedningen:Valberedningen: 9 st av syrelsens 19 medlemmar kommer att sluta efter 
årsmötet. Valberedningen har inte fått tag i några nya namn så det blir tufft 2008. 
De som ska sluta är: Ledamöter: Gunilla Helge, Björn Thaung. Suppleanter: Jon 
Wegendal, Annelie Liljegren, Jörgen Eek och Tomas Walfridsson. Valberedningen: 
Katarina Thaung, Kent Rudolfsson och Annika Helge. Vi behöver alltså 3 nya 
ledamöter, 4 nya suppleanter och 3 nya valberedare. Valberedningen ska ha ett 
möte till innan årsmötet och se om de inte kan vaska fram några nya namn.    

• Övrigt: Övrigt: Övrigt: Övrigt: Instruktörerna har haft möte och de kom fram till att de vill köra på i liten 
skala nästa år. De har tänkt ha en avrostning på Uråsa om allt går som planerat. 
De instruktörer som kom till mötet var: Björn och Katarina Thaung, Kaj och Pia 
Viljakainen, Mats Stål, och Dick.     

    
§ 6    Skrivelser:        

• Vi har fått ett pressmeddelande ifrån SMC riks om skyltar fram på motorcykel. 
Smc tycker att förslaget är en ”pappersprodukt som varken gagnar 
trafiksäkerheten eller mc-ägarna”. Även om man har en skylt fram och det tas en 
bild i en hastighetskamera så måste ju föraren fortfarande identifieras och det är 
omöjligt att se vem som kör eftersom vi ho-jåkare enligt lag alltid bär hjälm. De 
flesta har ett visir som då är nedfällt och då kan man omöjligt se vem som kör, de 
som har öppen hjälm ha oftast skyddsglasögon och det blir samma där, omöjligt 
att se vem som kör. 

 
 
    



    
§ 7    Budget för kommande verksamhetsår: : : :     

• Budgeten gjordes och fastställdes på mötet. (bifogadsida) 
 
§ 8 Aktiviteter:    

• Årsmöte 2007:  Årsmöte 2007:  Årsmöte 2007:  Årsmöte 2007:  Vi kommer att hålla en tyst stund för Stefan innan årsmötet sätter 
igång. Pia ringer och frågar Mats Rylow Johansson om han vill vara 
mötesordförande och Gunilla ringer och frågar Kerstin Bengtsson om hon vill vara 
mötessekreterare. Gunilla Fixar avtackningspresentkort på Mickes motor i Växjö: 2 
st för 250 kr och 2 st för 100 kr. Pia fixar avtackningspresentkort på Verona motor 
i Ljungby: 1 st för 250 kr och 4 st för 100 kr. Häften med verksamhetsberättelse, 
kassaredovisning, revisionsberättelse och budgetförslag fixar Gunilla och Roger 
ihop den 4/10 kl 17.oo på kansliet Smörgåstårtorna är beställda och Roger fixar 
dricka, kaffe och kaka.    

• Instruktörskonferens: Instruktörskonferens: Instruktörskonferens: Instruktörskonferens: Kaj Viljakainen, Kent Rudolfsson, Björn och Katarina 
Thaung, Eva och LarsInge Johannesson är de som vi vet i nuläget som kommer att 
åka på konferensen.    

•     
§ 9    Hemsidan::::    

• Björn vill som vanligt ha mer tips om vad han ska skriva på hemsidan. Nu står det 
i alla fall lite om det kommande årsmötet. 

 
§ 10 Övriga frågor: : : :     

• De som inte lämnat in sina nycklar och usb-minnen måste göra det innan 
årsmötet. 

• Pia ska lämna in kassörsgrejorna innan årsmötet. 
• Gunilla skickar ”styrelsens sammansättning” till Jon och Björn för påskrift. 

 
§ 11 Nästa möte: Nästa möte blir årsmötet den 7/10-07 
 
§ 12 Mötets avslutande: : : : Roger avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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