
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2013-05-07.

Närvarande på mötet: Björn, Majvor, Roland, Jarkko, Hans, Gunilla, Tommy och Pelle kom lite senare.
1. Mötets öppnande:  Björn  öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av mötessekreterare samt justerare:  Gunilla valdes till 
mötessekreterare och Jarkko och Björn valdes till justerare.

3. Godkännande av dagordning: Dagordningen gicks igenom och godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll: 

5. Framskjutna ärenden: Barncancer milen Arrangemang. 1/9

6. Rapporter:
• Ordförande: Inget att rapportera. 
• Kassör:  Inte närvarande.
• Länsinformatör: Inget att rapportera.
• Mct: Inget att rapportera.
• Valberedning: Ingen närvarande.
• Övrigt: Carpect: Björn och Roland grillade till de som kom för att 

besiktiga sina hojar. 43 st kom för att besiktiga. Se oss: Vi syntes 
med vår nya banderoll och podium. 65 hojar kom och efter jippot 
åkte vi i samlad trupp till Ramkvilla värdshus och fikade.

7. Skrivelser:  Fått nytt förslag om länstian. Jarkko har fått tips om nya 
fikaställen och vill ev. lägga upp det på hemsidan med kartor och till klubbar 
om de vill vara med.

8. Hemsida:  Hänga ut Kronobergsrundan på sidan.

9. Kommande aktiviteter:
A. 12/5. Uråsa:  16 pers anmälda.  
B. 25/5  Lagan Charity Run : Startar kl 9. Hans och Roland kommer kl 9-13.

Jarkko och jag kommer vid 13-17.
C.   6/6   Kronobergsrundan:  Majvor, Tommy, Jarkko, Roland och Elisabeth

tar hand om rundan. Markaryd har hand om maten, fikat blir på Laganland.
10. Första Hjälpen:  Björn har mejlat FMCK men inte fått något svar.

11. Utbildning : Inget nytt.

12. 50 års jubileum: Björn tar kontakt med samtliga berörda om 4 



länskörningen. Han har ännu inte hört något ifrån de andra länen förutom 
Blekinge.  Om vi inte får tag på de andra länen kör vi en runda själva.

13. Region sydost: Just nu händer det inte så mycket. 

14. Kronobajken: De extra beställda tidningarna har äntligen kommit. Det 
börjar bli dags att bestämma vem som ska ha hand om uppsamlandet och 
ihopsättandet av tidningen. Vi ska kolla upp vilket program som ska användas.
Samla material ska ALLA göra.
Som ett första steg kolla priser på publisher, Björn och Jarkko.

15. Riksårsmöte: Ordförande + en till får åka som vanligt.

16. Ekonomiska beslut: Maten till Uråsa ska inköpas. Björn ska köpa färg till 
skrivaren. 

17. Övrigt:  Inget.

18. Nästa möte förslag ligger om den 28/5: Taget.

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

Björn Jacobsson Jarkko Inki


