
PROTOKOLL
Styrelsemöte SMC Kronoberg, 2010-09-07

Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande:
ordinarie ledamöterordinarie ledamöterordinarie ledamöterordinarie ledamöter suppleantersuppleantersuppleantersuppleanter övrigaövrigaövrigaövriga

Björn Jacobsson Jarkko Inki (adj) Arne Enoksson (valb)

Per Ottosson Leif Eriksson (valb)

Tommy Johansson Kenth Göransson (valb)

Kaj Viljakainen

Gunilla Helge

Knut Rasmusson

§ 1. Mötets öppnande§ 1. Mötets öppnande§ 1. Mötets öppnande§ 1. Mötets öppnande
Mötesordförande Björn hälsade välkomna och öppnade mötet klockan 17:40.

§ 2. Val av mötessekreterare§ 2. Val av mötessekreterare§ 2. Val av mötessekreterare§ 2. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Jarkko.

§ 3. Godkännande av dagordning§ 3. Godkännande av dagordning§ 3. Godkännande av dagordning§ 3. Godkännande av dagordning
Den framlagda dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående mötesprotokoll§ 4. Föregående mötesprotokoll§ 4. Föregående mötesprotokoll§ 4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.

§ 5. Framskjutna ärenden§ 5. Framskjutna ärenden§ 5. Framskjutna ärenden§ 5. Framskjutna ärenden
Det fanns inga framskjutna ärenden att diskutera.

§ 6. Rapporter§ 6. Rapporter§ 6. Rapporter§ 6. Rapporter
• Ordförande:

Björn har varit på SMC:s riks-årsmöte i Åre och hade följande att rapportera
därifrån:

• Vi kommer inte att få några SMC-epost-adresser inom den närmaste
tiden. Med anledning av detta, kommer SMC Kronoberg istället att
skaffa en egen domän med tillhörande epost-adresser.

• Det kommer att hållas storkurshelg i Täby 2010-11-20 – 2010-11-
21.

• Medlemsavgiften kommer att höjas med 25:- för enskilt medlemskap
i SMC.

• SMC riks hotar SMC Kronoberg med indragning av läns-tian ifall vi
inte med det snaraste lägger ut våra mötesprotokoll på hemsidan.

• Det diskuteras kring en utbildningsplan för nya i styrelsen.
• MC-live blev ingen succé.
• Olika typer av långtidsstrategier diskuteras.
• Vi får inte kalla vår bana i Räppe för en KNIX-bana.
• Det kommer att komma en ny variant av hojkartan.
• Skepp O'hoj inträffar 2010-10-15 – 2010-10-17.
• MC-mässan i Älvsjö inträffar 2011-01-27 – 2011-01-31.
• Hoj-X inträffar 2011-03-18 – 2011-03-20.



• SMC:s vinterhelg är inställd.
• Kassör:

Tommy berättade kort om vår ekonomiska status.
• Länsinformatör:

SMC Kronoberg har ingen länsinformatör.
• Väg & Fikaguide ansvarige:

Tommy  hade inget att rapportera på den här punkten.
• Valberedning:

Arne frågade närvarande ledamöter angående intresse att sitta kvar i styrelsen.
Kenth presenterade namn på intresserade för inval i styrelsen.

• Övrigt:
Inget övrigt fanns att rapportera.

§ 7. Skrivelser§ 7. Skrivelser§ 7. Skrivelser§ 7. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§ 8. Årsmöte§ 8. Årsmöte§ 8. Årsmöte§ 8. Årsmöte
Det hölls en kort diskussion om vem som skall göra vad inför distrikts-årsmötet.

§ 9. Profilkläder§ 9. Profilkläder§ 9. Profilkläder§ 9. Profilkläder
Björn ville veta övriga styrelsens åsikt angående att behålla eller lösa ut SMC-profilkläder,
som man tidigare har fått, ifall man slutar i styrelsen. Det beslutades att man, för att få
behålla kläderna, skall ha aktivt deltagit i styrelsearbetet under minst tre år. I annat fall
får man lösa ut kläderna med hela beloppet eller lämna tillbaka dem.

§ 10. Räppe§ 10. Räppe§ 10. Räppe§ 10. Räppe
Sista onsdagen i september är Blekinge inbjudna till vår siste Räppe-körning för
säsongen 2010. Det beslutades även vilka styrelsemedlemmar som skall vara
närvarande ute i Räppe under de återstående onsdagarna.

§ 11. Övriga frågor§ 11. Övriga frågor§ 11. Övriga frågor§ 11. Övriga frågor
När våra instruktörer är ute och reser, får de från SMC riks ingen reseersättning för de
första 50 milen. Så länge SMC Kronoberg har råd ekonomiskt, kommer vi själva att fylla
ut till ”full kompensation”.

§ 12. Nästa möte§ 12. Nästa möte§ 12. Nästa möte§ 12. Nästa möte
Nästa möte blir styrelsemöte 2010-09-28 klockan 17:30. Plats:kansliet. Syftet med detta
möte är att förbereda det kommande distrikts-årsmötet.

§ 13. Mötets avslutande§ 13. Mötets avslutande§ 13. Mötets avslutande§ 13. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 20:05.


