
Protokoll.
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2008-11-17.

§ 1. § 1. § 1. § 1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna.

§ 2. § 2. § 2. § 2. Till mötessekreterare valdes Knut Rasmusson.

§ 3. § 3. § 3. § 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. § 4. § 4. § 4. Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§ 5 § 5 § 5 § 5 Inga framskjutna ärenden fanns.

§ 6. Rapporter.§ 6. Rapporter.§ 6. Rapporter.§ 6. Rapporter.

• Rapporterade från ordförandekonferensen och Riksårsmötet.

• Vi har disponerat om lite medel och låst halva kapitalet till X1%
fast ränta under 12 månader. Resterade kapital har flyttats till ett
konto med X2% rörlig ränta och fria uttag.

• Inget inskickat till länsspalten.

• Tittar över Kronobergs registrerade uppgifter.

• Ingen närvarande.

• Webbansvarig från riks har påpekat för Björn att om han inte åker
på kurshelgen i Borlänge så gör riks om vår hemsida. 

§ 7. § 7. § 7. § 7. Yamaha custom klubb 02-2008.

§ 8. Aktiviteter.§ 8. Aktiviteter.§ 8. Aktiviteter.§ 8. Aktiviteter.
a. Datum och upplägg för aktiviteter 2009.

○ Titta över lämpliga datum till nästa möte. Förslag 090425 vid Maxiparkeringen. Se

över vad som händer i närområdet samtidigt. Finns andra aktiviteter där vi skulle

kunna närvara?

○ Start vid spetsamossen 1100-1200. Fikakontroll hos Darkwoods om möjligt. Vi

sköter kontrollen. Folksam sponsrar. Thore tillfrågas om att göra rundan. Avslut

hos Tullgarns Mc som sköter grill. Kostnad 40sek/pp. Startavgift 60sek för

medlemmar. 120sek för icke medlem. Blir man medlem bjuder vi på startavgiften.

Förslag till annat år är att hitta ett företag som tar fikakontrollen.

○ Stäm av med Verona om deras öppet hus. Utgivning 2v före deras öppet hus. Kaj

kollar datum. 

○ Kaj-Verona. Roger-Mickes, SATAB, Folksam, Flying Eagle. Björn-Växjödäck.

Allas ansvar att kolla med alla andra som kan tänkas vara intresserade. Helsida

2000sek. Halvsida 1200sek. 1/4 sida 650sek. 

b. Kaj kollar med Verona. Roger kollar med Mickes.
c. Bara fika och rabattuppgifter. 
d. Titta igenom utbudet på shop2shop.nu och sen tar vi upp det på

nästa möte.
e. Inköp av collage tröjor till styrelsen. Distriktet betalar hela

kostnaden. 



f. Information om hjälp till SMC Jönköping.

§ 9. § 9. § 9. § 9. Be Vv om lite mer framförhållning innan lagningarna. 

§ 10. § 10. § 10. § 10. Skicka ut friex av Mc folket bilprovningarna i distriktet? Beställa
en låda med Mc folket som vi kan ta med från Borlänge. 
Hur får vi fler folk i styrelsen. Tippspromenad med en kryssruta på
svarstalongen där man kan kryssa i om man vill bli kontaktad.  Björn
ordnar tippsfrågor till 6/6, 12 till antalet. Priser i spons från Mickes &
Verona? 

§ 11. § 11. § 11. § 11. 090113. kl18:00.

§ 12. Mötets Avslutande.§ 12. Mötets Avslutande.§ 12. Mötets Avslutande.§ 12. Mötets Avslutande.

Ordförande Sekreterare

Roger Hultenius Knut Rasmusson


