
Protokoll
Styrelsemöte 2011-04-05

Närvarande: Dennis Nilsson, Björn Jacobsson, Knut Rasmusson,
Per Ottosson, Majvor Löfgren,Gunilla Helge, Kaj Viljakainen, Peter Honkamäki

§ 1 Öppnat möte
§ 2 Val av Sekreterare samt justerare: Dennis Nilsson Sekreterare, Per 
Ottoson Justerare
§3 Godkännande av dagordning OK
§4 föregående protokoll: godkändes och läggs till handlingarna
§5 framskjutna ärenden: *Inga
§6 Rapporter:

• Ordföranden: Berättar om ordförandemötet. SMC Kronoberg fick beröm 
för sina aktiviteter. Ordföranden vidarbefodrar om att avrostning sker i 
Blekinge inför nästa helg och GI samt GIA. 

• Kassör: Ej närvarande. 
• MCT: Blekinge kontaktas inför grundkurs den 29 maj på Uråsa. SMC 

kronoberg kan ställa upp med deltagande. Gunilla kolla detta inför nästa 
styrelsemöte. Vidare meddelas att ett samarbete undersöks och utvärderas med 
Yvonne trafikskola, Åseda. 

• Länsinformatören: (ej närvarande, punkter vidare meddelades av Dennis: 
angående V. Götalands ”Gulingen” Beslut: skickas till vår boxadress  Jarkko 
ombesörjer detta.

• Väg & fikaansvarig: Inget
• Övrig: Inget

§ 7 Skrivelse: Inga inkomna
§ 8 Hemsida: Info@smckronoberg.se Ordföranden ansvarig, kvar finns 
smckronoberg@yahoo.com tillsvidare. Emailadresser är inte funktionstestade hos 
alla. Adresserna är vidare meddelade av ordföranden
§ 9 Kronobajken: Fast punkt från och med nu. Beslut: att aktiviteter skrivs och 
dokumenteras löpande. 1:a aktivitet blir då den 20 april. Att göra Kronobajkenmall 
görs, ansvarig Dennis.
§ 10 Räppe: Beslut att avspärrning ordnas för trafikövningsbanan.  Banan städas 
och görs i ordning, då den 16- 17 april. Då inför öppningen som sker den 20 april. 
Grill stulen, ny ordnas för att kunna bjuda på korv & bröd på invigningen av Kaj och 
Pelle. Flying Eagle kontaktas (av Dennis) Mickes motor (av Majvor) och Polisen (av 
ordförnaden) Pressen (av länsinformatören) ifall de vill deltaga/närvara. 
§ 11 Övriga frågor:  MCT berättar om glasrikeresan. Förfrågan sker Ifall SMC 
vill deltaga vid detta event. Det sker i augusti. Styrelsen är intresserad av att deltaga.  
Vägspanare (rapporterar till SMC) och vägrapportör (rapportör till vägverket). Vi 
saknar vägspanare rapporterar ordföranden. 



Profilkläder:  Profiljackor: Jarkko, Majvor, Peter och Dennis (villkorat enligt tidigare 
beslut)
Profilbyxor: Ordföranden, Per, Dennis, Majvor, Gunilla och Peter.  
30 april: Citygross och Grand Samarkand, deltagande mm bestäms den 20 när Räppe 
öppnar
Gunilla: Karneval vid Hovmantorp den 2 Juli. Hojar och SMC folk eftersöks denna 
dag vid ICA i Hovmantorp. 
Kronobergsrundan – 6 Juni : Beslut att Tommy kommer bli förfrågad att kolla runda 
och fikaställen för detta. Den kommer att startar i Räppe. Ordföranden har varit i 
kontakt med klubben där.  Beslut tages över runda nästa styrelsemöte. 

§ 12 Ekonomiska beslut: Beslut att SMC betalar 50% av kostnaderna för 
profilmcbyxor, resterande betalar den berörda styrelsemedlemmen. Profiljackor 
betalas enligt tidigare villkor. Tommy har en avvikande åsikt i en övrigt enig styrelse. 
Övriga beslut: 2 st. Banderoller beställt 

§ 13 Mötet avslutas.

________________              ________________
Justeras Ordföranden


