
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2012-11-06.

Närvarande: Majvor Löfgren, Björn Jacobsson, Hans Winberg, Roland 
Magnil,Tommy Johansson, Gunilla Helge, Jarrko Inki, Peter Honkamäki.

§ 1. Mötets öppnande: Björn öppnade mötet och hälsade all 
välkomna. Efter Räppe diskussion överlämnade han klubban till vise ordf. 
Hans Winberg

§ 2. Val av mötessekreterare samt justerare: Mötessekreterare 
valdes: Gunilla Helge, Justerare: Majvor Lövgren och Roland Magnil.

§ 3. Godkännande av dagordning.: Dagordningen lästes igenom 
och godkändes.
 

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

§ 5. Framskjutna ärenden:  50 Jarrko skickar in allt från årsmötet 
senast 30/11års jubileet, Björn ska kolla upp om stafetten genom Sverige. 
Mc-orientering med frågor på hos olika mc handlare i alla län. Länen bildar 
arbetsgrupper. 50 års jubileum får en egen punkt hela 2013.

§ 6. Rapporter:
• Ordförande: Gick tidigare men Jarrko meddelar Björn att han 

skickar in allt från årsmötet senast 30/11 till SMC.
• Kassör: Sagt upp Räppe. Vi ska vara ute senast 16/12. Björn tar 

besiktningen. Vi tömmer den 24/11 kl 10.oo. Tommy kommer att byta 
till Handelsbanken i stället för Swedbank.

• Länsinformatör: Inget att rapportera.

• Mct: Kolla upp intresse att åka på Gokartbanan på Hagaslätt ihop 
med Sydostlänen. Kursverksamhet alltså. Också kolla Uråsa, ev 
boka 27 eller 28/4-13. Kommer det inga så kör vi själva.

• Valberedning: Inget att rapportera.

• Övrigt: Inget övrigt.

§ 7. Skrivelser: Fått en folder om ökade säkerhet mc och moped.



§ 8. Hemsida: Lite frågetecken om vi ska hänga ut olika protokoll, tex 
sydostmötena. Formulär för rabatt, fika ställen och träffar ska Jarrko fixa. 
Ny kategori under forumet för lokala klubbar. Informera om detta på 
klubbmötet den 17/1-13. Lägga till vägspanaren på styrelsesidan

§ 9. Räppe:  Räppe är uppsagt från och med 31/12. Lokalen ska 
besiktigas den17-19 /12. Björn fixar besiktningen. Vi ska städa ur och måla 
över den 24/11 kl 10.oo. ALLA utom Björn ska lämna sina nycklar när vi 
städar.

§ 10. Bibeln: Kronobergsrundan 6/6 tar Roland, Se oss kampanjen tar 
Gunilla, Årsmötet tar Jarrko, Avrostningar tar Majvor, Kortege i samband 
med SMC: 50års jubileum den 17/8 -13 genom länet tar Tommy. Jarrko 
SKA ha in materialet senast 8/12.

§ 11. Storkurshelgen: Gunilla har beställt bil till storkurshelgen. Vi kör 
ifrån Växjö kl 14.00, 14.30 Alvesta, 13.10 Ljungby Värnamo. Gunilla 
skickar mejl till alla som ska med.

§ 12. Kronobajken: Euromaster vill ha en helsida, Tommy tar Mickes 
motor, Majvor tar Dohini Däck och Växjö Däck, Gunilla tar Bilsport&Mc och 
Swedea, Björn tar Flying Eagle, Roland kollar Vislanda Däck, Dennis tar 
Verona, Hasse kollar med AP Däck i Älmhult,  Elisabeth tar Rosdala, 
Markaryds Mc har klubbsidan, Björn meddelar deadline till dem.  
Kronobajken kommer ut i slutet av mars -13. Inskick texter och 
deadline 31/12 till Tommy <kassor@smckronoberg.se>

Helsida: 2000 kr

Halvsida: 1200 kr

¼ sida: 600 kr

§ 13. Ekonomiska beslut: Styrelsen beslutar att kostnaden för resan 
till storkurshelgen. Styrelsen beslutar att skicka Peter Honkamäki på 
instruktörsutbildning. 

§ 14. Övrigt:  En egen punkt för Sydost samarbetet. Peter vill bli 
instruktör och kommer att börja som aspirant. Tommy har på eget bevåg 
öppnat en Facebooksida. En kalender som vi kan skriva in datum och 



sådant så vi lätt kan se luckor. 

§ 15. Mötets avslutande:  Hans  tackade förvisat intresse och 
avslutade mötet.

Justerare Justerare
Majvor Löfgren Roland Magnil


