
Protokoll
SMC Kronoberg Styrelsemöte 2013-02-05

Närvarande: Björn, Jarkko, Roland, Tommy, Gunilla, Majvor, Kaj, Elisabeth, 
Hasse

1. Mötets öppnande: Björn hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av mötessekreterare samt justerare: Sekreterare: Jarkko. Justerare: 
Hasse och Roland.

3. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.

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

5. Framskjutna ärenden: Inga.

6. Rapporter:
• Ordförande: Dennis har meddelat att han tyvärr inte kommer att ha 

möjlighet att delta i styrelsearbetet under den närmast överskådliga 
tiden.

• Kassör: Utbetalning av arvoden kommer att dröja ytterligare någon 
vecka pga tidsbrist. Byte av bank kommer likaså att dröja någon vecka.

• Distriktsinformatör: Har nu fått mötesanteckningarna från 
storkurshelgen av Petra. De har skickats vidare till hela styrelsen så att 
alla kan läsa dem i lugn och ro. Att få in information till SMC-boken gick 
jättedåligt. Nästa år kommer det att göras på ett annat sätt. Jarkko skall 
gå på nytt möte med alla informatörerna runt om i landet i samband 
med ordförandemötet 23-24 mars.

• MCT: Inget att rapportera.
• Valberedning: Ingen närvarande.
• Övrigt: Inget.

7. Skrivelser: Inga.

8. Utbildning: Denna punkt blir en ny stående punkt på agendan. Tommy 
föreslår att MCT och övriga instruktörer bidar en arbetsgrupp för 
avrostningarna. Inga instruktörer närvarande dock men Majvor kontaktar 
dem. Björn har skickat en förfrågan till Patrik Eriksson på riks angående L-
ABC utbildning.



9. Hemsida: Jarkko har flyttat alla sina fotografier som fanns på hemsidan till 
galleriet. Tommy skall göra samma sak med sina bilder.

10. 50-års aktiviteter: Kortegekörningen som skall anordnas den 17:e 
augusti diskuterades lite. Mötet bad Kaj undersöka ifall Verona kan fungera 
som återsamlingsplats.

11. SMC Sydost: Det uttrycktes en del missnöje med det faktum att så få dök 
upp till senaste Sydostmötet. Kalmar och Jönköping saknades helt. Björn blir 
general för 4-länskörningen. Tommy blir general för MC-tipsrundan.

12. Kronobajken: Tommy saknar fortfarande annonsunderlag från Flying 
Eagle och Mickes Motor. Tommy hinner inte göra klart Kronobajken. Han har 
använt Microsoft Publisher. Lite oklart vem som skall ta över. Vi kommer att 
beställa totalt 1700 exemplar från tryckeriet.

13. Ekonomiska beslut: Björn kollar vidare på vad för "SE OSS grejer" som 
finns tillgängliga lokalt + priser. Björn föreslog att vi skall köpa en större 
whiteboard. Han kollar själv upp priser. Det diskuterades även lite om att 
beställa reflexvästar. Gunilla blev utsedd till reflexväst-general. Björn undrar 
ifall vi skall köpa en ny laserskrivare. Björn letar upp en skrivare för max 1000 
kronor.

14. Övrigt: Hasse undrar ifall det finns intresse för att besöka 
chopperbyggaren RCC i Lagan den 24:e februari klockan 12. Hasse kollar 
upp ifall det funkar för RCC och skickar info till någon som sedan mailar alla 
andra i styrelsen. Som ett framskjutet ärende till nästa styrelsemöte skall vi 
diskutera eventuellt deltagande/anordnande i barncancermilen. Jarkko 
meddelar att det inte blir någon vintergrillning. Jarkko meddelar att vi inte 
längre behöver skicka in matrikel via snigelpost.

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

__________________________ __________________________
Hans Winberg Roland Magnil


