
Styrelsemötesprotokoll  2009-01-13
Närvarande ordinarie: Roger Hultenius, Eva-Marie Rasmusson, Kaj Viljakainen, Björn Jacobson, Knut 
Rasmusson. 

Valberedningen: Arne Enocsson

§ 1 Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Eva-Marie valdes till sekreterare.

§ 3 Dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.

§ 5 Inga ärenden.

§ 6 Rapporter:
• Ordförande: Rapporterade från Borlänge. Deltog i gruppen SMC i framtiden. En mycket givande 

helg.
• Kassör: Hyran gått upp till 866kr/mån för kansliet. Postboxavgiften har kommit och är betalad, 

1350kr. Priset hos en redovinsningsbyrå ligger runt 350sek/tim.
• Länsinformatör: Material inskickat till Mc Folket nr2.
• Väg &Fikaguide ansv: Inget att rapportera. Undersöker våra rabattställen i Kronoberg så det blir 

rätt i kronobajken.
• Valberedningen: Inget att rapportera.
• Övrigt:  Knut och Eva-Marie rapporterade från introkursen i Borlänge. Mycket givande och väl värt 

att offra en helg på.

§ 7 Skrivelser: Inga skrivelser har inkommit.

§ 8 Aktiviteter:
a) Roger kollar med Citygross. Kan vi vara utanför mellan 11 och 14, 090425? Knut kollar med ett fik 

som vi kan köra till efteråt och lägger en runda genom Växjö. Roger frågar folksam om deltagande.
 090606. Roger, Knut, Eva-Marie, Kaj. Tore tillfrågas om att planera rundan.
Inga nya annonsörer till Kronobajken.
b) Kaj kollar med Verona. Roger kollat Mickes – V.13.
c) Det är vissa klubbar som är dåliga på att rapportera in sig till SMC.
d) Vi köper in 1st beach flagga,3500kr, och 1st folderställ, 900kr,.
e) Vi beställer 5st tröjor till styrelsen för 275kr/st. En hood till Pia som debiteras henne med 

självkostnadspris.
f) Inget att rapportera.

§ 9 Hemsidan: Björn jobbar på. Vissa påtryckningar från riksorganisationen kan starkt ifrågasättas.

§ 10 Övriga frågor: Roger får i uppdrag att köpa in viss kontorsmateriel. Rapport på nästa möte. 
Kompetensinventering i styrelsen, intresset är svalt.
Ska vi återuppliva öppet hus idén igen?

§ 11 Nästa möte: Kansliet 090223 kl 18:00.

§ 12 Mötets avslutande: Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Roger Hultenius Eva-Marie Rasmusson
Ordförande Sekreterare


