
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2012-10-09.

Närvarande: 
Björn, Majvor, Dennis, Hasse, Roland, Tommy, Jarkko, Pelle, Elisabeth.

§ 1. Mötets öppnande: Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare samt justerare: Sekr Sittande Just 
Gunilla och Roland

§ 3. Godkännande av dagordning.: Godkändes.

§ 4. Föregående mötesprotokoll:  Upplästes och Godkändes.

§ 5. Framskjutna ärenden: 50 års jubileeumet. Björn skriver till Petra 
igen och meddelar jarkko inför årsmötet. Varje distrikt 

ordnar vid olika tillfällen en träff där medlemmar 
från alla distrikt är välkomna och inbjudna. 

§ 6. Rapporter:
• Ordförande: Ordförandemöte för distriktets klubbar har genomförts.
• Kassör: Arvodeslistan är på gång.
• Länsinformatör: Inget.
• Väg & Fikaguide ansv: Inget
• Valberedning: Ej Närvarande.
• Övrigt: Inget.

§ 7. Skrivelser: Webmaster ombeds se över spam problem.

§ 8. Hemsida: Regionala ordförandemötes protokollen skall ej redovisas 
på           hemsidan.

§ 9. Möten 2012-13. Förslag ligger att vi ska ha möten samma dag och 
tid som innan, dvs den första tisdagen varje månad. SAMT 
fyra extra möten om året som man kan kalla idé möten. Möten 

där vi träffas, äter något och bara pratar och diskuterar 
och spånar idéer för verksamheten, sådant som normalt inte 
får plats i ett styrelsemöte. Förslaget antaget. Den 20Jan kl 
11 på kansliet är det första informella mötet. Enklare 



förtäring kommer bjudas på. 

Björns utvärdering har hittills belyst både för och 
nackdelarna av vår något utsvävande stil på mötena.
Längden på mötena är också ett ”problem”.

§ 10. Konstituerande middag.:  8dec 18:00 Björn kikar på 
restaurang och bjuder in berörda.

§ 11. Storkurshelgen:   8 pers anmälda, PG buss bokas och hämtas 
av Gunilla.

§ 12. Kronobajken: Annonser behöver komma in. De personer som 
har att skicka in enligt tidigare protokoll behöver skicka in. 

Markaryds mck tar klubbsidan.

§ 13. Ekonomiska beslut: Profilkläder alla kikar på hemsidan. Björn 
mejlar länk. Max två plagg per person. Gunilla beställer Tshirt 
och keps till alla, samt tar emot beställningarna från alla.

Erbjudande om mc jacka med förpliktigande om 
3 års styrelse deltagande kvartstår, eventuella byxor betalar 
man hälften själv och resterande dras från framtida arvoden.

§ 14. Övrigt: Gunilla kontaktar tryckare angående banderoller ”se oss”. 
Kolla reklampennor och även trycksaker inför säsong 

2013.
Björn kontrollerar ang ny skrivare till kansliet. Region syd 
mötet bör ta fram datum för avrostning samt styrgrupp för 
gemensamma utbildningar.

§ 15. Mötets avslutande:  Mötet Avslutades



JUST JUST


