
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2012-12-04.

Närvarande: Björn, Majvor, Gunilla, Hans, Jarkko, Roland, Tommy och 

Elisabeth.  

§ 1. Mötets öppnande: Björn öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.

§ 2. Val av mötessekreterare samt justerare: Sekreterare 
Gunilla, Justerare Roland och Jarkko.

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

§ 4. Föregående mötesprotokoll: Föregående protokoll lästes 
igenom och godkändes med vissa ändringar.

§ 5. Framskjutna ärenden: 

§ 6. Rapporter:
• Ordförande:   Björn har varit i kontakt med Petra om Sverige-stafetten. 

Någon i SMC riks tar hand om upplägget.
• Kassör:   Vid årsskiftet kommer vi att byta från Swedbank till 

Handelsbanken för att vi ska kunna sätta in kontanter.
• Länsinformatör:   Inget att rapportera.
• Väg & Fikaguide ansv:   Punkten i protokollet ska tas bort och ersättas 

med MCT.
• Valberedning  : Ingen på mötet.
• Övrigt: MCT:    20-21/4 är det kurshelg i Skåne och Peter och Hasse 

är välkomna dit. Alla instruktörer ska gå en riskutbildning (pga alla 
olyckor som sker med instruktörer) Det kommer att bli ett krav på att 
ha ryggskydd på kurserna. Rapporter från kurshelgen: Alla hade ett 
bra utbyte av sina kurser/seminarier. Vi hade ett minimöte med 
Jönköping, Bleking, Kalmar och Kronoberg. Vi pratade lite om 
samarbetet mellan länen angående kurser.

§ 7. Skrivelser: Vi har fått en klädkatalog som vi ska kolla lite i.

§ 8. Hemsidan: Länsmötesprotokollen ska inte hängas ut. Grillningen i 



Räppe måste ändras. Förslag är att vara i Ljungby vid Verona i stället. 

§ 9. Räppe: Tömt men inte besiktigat. 

§ 10. Bibeln : Jarkko vill ha in informationen om det som ska in i Bibeln. 
Se oss 1/5, Kortegen 17/8, Uråsa 28/4, Smc-rundan 6/6. Årsmötet 6/10.

§ 9. 50 års jubileum: Inget nytt. Kortegekörningen 17/8. Kanske något 
om den äldsta medlemmen i länet?

§ 10. Region sydost: Inget att rapportera.

§ 11. Kronobajken: Deadline 31/12. 

§ 12. Ekonomiska beslut:  På grund av strul med fakturor beslutades 
att betalningen av årsmötesdeltagande 2012 får gå på 2013 års 
verksamhetsår. Beslut finns på föregående verksamhetsår. Förtydligande 
av föregående protokolls beslut om resan till storkurshelgen: Vi tar 
kostnaden för kurshelgen.

§ 13. Övrigt: Konstituerande middag: Träffas på kansliet kl 17.00 eller 
på restaurang Båten kl.18.00.
Björn kommer bara att skicka info till Smc-mejlen.

§ 14. Nästa möte: Nästa möte 5/2 -13 Spånarmöte 20/1 -13

§ 15. Mötets avslutande: Björn tackade för visat intresse och 
avslutade mötet.

Roland Magnil Jarkko Inki


