
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2011-11-01.

                                                                                                   

Mötesdeltagare: Dennis Nilsson, Per Ottoson, Björn 

Jacobsson, Hans Winberg,Tommy Johansson, Jarkko Inki, 

Kaj Viljakainen, Roland Magnil.

§ 1. Mötets öppnande:
 Mötet öppnas av ordförande

§ 2. Val av mötessekreterare samt justerare:  
Dennis Nilsson sekreterare och Hans Winberg justerare

§ 3. Godkännande av dagordning.:
Dagorningen  godkänndes

§ 4. Föregående mötesprotokoll:
Lästes upp och lades till handlignarna

§ 5. Framskjutna ärenden:
Inga framskjutna ärenden

§ 6. Rapporter:
• Ordförande: Ordis har fått deltagarlista till storkurshelgen och informerade att vi måste ha 

tillstånd för att ordna nycklar från hyresvärden.

• Kassör: Det kommer kostnader och intäkter framöver för kronobajken
• Länsinformatör: Har skickat in material till mc folket inför nästa nummer
• Väg & Fikaguide ansv: Björn återkommer i frågan inget att rapportera
• Valberedning: Inget
• Övrigt: MCT Tommy rapporterade om möte med trafikverket om planerad ombyggnation av 

vägar i Växjö. Meddelade även att Polisen har blivit informerad om att hålla koll på körning i 
Räppe. 

§ 7. Skrivelser: 
Inga 

§ 8. Hemsida: 
Dagordningen läggs inte längre upp på hemsidan. Hemsidan är ännu inte uppdaterad. 
Emailadresserna är klara. Det kommer ny teknik som ska hantera hemsidan.

§ 9. Storkurshelg: 
8 st. anmälda:  Björn, Dennis,  Gunilla, Hans, Jarkko, Majvor, Roland, Tommy

Minibuss: Den ordnas av Björn. Uppsamling koordineras via email. Start från Växjö fredagen kl 1530 – Alvesta 

16.30 Ljungby 17.00

§ 11. Räppe 2012  (hur, var när?)
Knut ska ordna staket pga det är buskörning och det skadar gräsmattan som är där. Björn kommer hjälpa med 

traktorn och Hans&Tommy&Jarkko kommer kl. 17.00 måndagen den 7 november.  Light-avrostning Lördagen 



den 14 April planeras då öppnar även Räppe. Avslutningsdatum blir sista onsdagen, 26 september.

Aktivetsförslag:

– Enklare service, mek och säkerhetskontrollsövning

– ABC utbildning

– Förslag att en gång per månad ha en instruktörsleddkväll

– Touringsevenemang på onsdag 

– Teoretisk trafikutbildning. 

Räppekoordinator: Roland  Magnil 

Att göra: logga ska sättas upp, Kaj kollar priser för smc flagga. 

§ 12. Avrostning (hur, var, när?)
Light avrostning Räppe den 14 april. Heldagsavrostning planeras för sista helgen i april (lördagen 28) på Uråsa.

– Kontakta motorevent angående dag om möjligt. 

– Kolla hyra för max 30 pers grundhyra en dag alt banhyra 30 pers med möjlighet för mat. 

– Tommy & Dennis & Pelle kollar.  

§ 13. Inskick till Smc:s bibel:  
– Avrostning
– Se Oss (kvar på City Gross), datum bestäms senare
– Jarkko har lista som ska med.

§ 14. Kronobajken: 
– Det kostar 6.000 kr att trycka 1500 ex + 250 kr per 100 ex.

– Distribution via i-stopp går som förra året bra att göra, kostar 2 pix per ex. 

– 1700 kr extra för färg på omslaget.

– Deadline: ifall de trycker och vi fixar upp tryckt material 23 feb annars 9 feb. 

– Vid nästa styrelsemöte ska det faställas annonsörslista. 

– Pelle får ha en genomgång av material, så det klargörs av som fattas.

– Klubb kontaktas av Ordis, Nights of heaven. 

– Kronbergsrundan kommer bli längre.

§ 15. Räppe:
Punkt behandlades under § 11

§ 16. Ekonomiska beslut:
– Björn köper överraskning

– Minibuss för Storkurshelgen ordnas 

§ 17. Övrigt: 
- Formaliafel upptäkt. Tryckfelsnisse har fått det till 7 möten under förra verskamhetsåret. Rätt siffra ska vara 

11 stycken

§ 18. Mötets avslutande:



------------------------------------------------ -------------------------------------------

--

Sekreterare Justerare


