
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2012-04-11.

Närvarande: 
Roland, Majvor, Per, Björn, Jarkko,Tommy, Hasse,Dennis

§ 1. Mötets öppnande: Björn öppnade mötet

§ 2. Val av mötessekreterare samt justerare: Just Hasse och 
Roland, Sekr  sittande

§ 3. Godkännande av dagordning.: Godkändes 

§ 4. Föregående mötesprotokoll: Lästes upp och Godkändes

§ 5. Framskjutna ärenden: 50 års jubileum framskjuts återigen. 
Hermans vill  inte ta tag i avslutet för 6:e juni.

§ 6. Rapporter:
• Ordförande: Sammarbete Region Sydost. Räppe visades upp, 

diskussioner om touring samarbete. Återigen lite tal om 
Anderstorp. 

• Kassör:  Kronobajken saknas från tryckeriet Jarkko får jaga.
• Länsinformatör:  Inget
• Väg & Fikaguide ansv:  Inget
• Valberedning: Ej Närvarande
• Övrigt: Inget

§ 7. Skrivelser: Inbjudan att hjälpa till med mc förare och domare. Den 
18:e            Aug.  Rosadalabutiken.se vill göra lite reklam för sig som 
mc            cafe. Jarkko hänger upp på nyhetsplats på hemsidan. 

           Reklamblad kommer finnas på räppe. Jarkko har 
blivit            meddelad att verona mc sänker sin rabatt på däck 
till 10%.

§ 8. Hemsida:  

§ 9. Mötesdisciplin:  Vi måste bli bättre på att närvara på mötena, skall 
     meddelas om man inte kan komma i god tid 

om möjligt.



     Bättre bemötande och mer att man håller sig till 
     punkterna. Tidhållning.

§ 10. Räppe invigning:  Samlas kl 10:30. div övningar. Pelle hämtar 
korv 

          2 backar och broschyrer från kansliet. 

§ 11. Avrostning:  Rekning på uråsa den 15:e Tommy och Pelle. 
Ragga funktionärer. 07:00

§ 12. Se Oss: Synoptik var intresserade av att vara med vid citygross. 1 
maj         11-14 citygross. Fika på rosdalabutiken.se efteråt. Björn 
ringer.         Pelle tar täten, Jarkko tar grejerna. 

         

§ 13. Sammarbete region Sydost möte i räppe:  1:a juli kl 12:00 
hela styrelsen       bör/ska närvara. 

§ 14. Kronobajken:  Dokumentera aktiviteterna !! majvor tar 
avrostningen den      28:e. Roland skriver om 1:e maj ”se 
oss”.

§ 15. Ekonomiska beslut:  kläder till hasse jarkko och roland. Enklare 
regnskydd typ paviljong/partytält 

införskaffas av Tommy och Pelle på lördag dessutom 
fika och enklare förtäring till räppe premiär. Tommy kör 
upp fler nycklar till båda lokalerna.

§ 16. Övrigt:  Räppe schema se separat fil. Nästa möte den 8:e maj. 
        Smc Rundan 6:e Juni. Björn kollar lite ang mat. 80 

sek för         medlemmar 160 sek för övriga. Nödplan Räppe.

§ 17. Mötets avslutande:

Just Just


