
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2013-08-06.

Närvarande på mötet: Björn Jacobsson, Majvor Löfgren, Jarkko Inki, Roland
Magnil, Gunilla Helge

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

2. Val av mötessekreterare samt justerare:  Sekreterare: Gunilla Helge. 
Justerare: Roland Magnil, Majvor Löfgren.

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

4. Föregående mötesprotokoll: Lästes igenom och godkändes.

5. Framskjutna ärenden: Styrelsens arvoden Har fått en egen punkt 10. 
Barncancermilen: Läggs ner på grund av bristande intresse.

6. Rapporter:
• Ordförande: Inget att rapportera.
• Kassör: Inte närvarande.
• Länsinformatör: Inget att rapportera.
• Mct: Majvor har fått önskemål om fler avrostningar och lite tidigare på

året.
• Valberedning: Ingen närvarande.

• Övrigt: Kronobergsrundan: Det var 110 deltagare som körde. Folk 
klagade på att kartan var dålig.  Stafettkörningen: I nuläget vet vi inte hur
det ska läggas upp, bara att vi ska ta emot flaggan av Blekinge och 
lämna den till något av de andra länen i Småland.

7. Skrivelser: Inga inkomna.

8. Hemsida:  Jan Karlsson är upplagd som vägspanare på hemsidan.

9. Kommande aktiviteter:
A. Fyrlänskörning Kronoberg: 24/8 Träffas kl 12.00 i Kylle (St:Christophers 

klubbstuga). Janne lägger upp en runda på ca 10 mil. Slutmål blir hos 
St:Christopher:

10. Arvoden: Beslutet är att styrelsens arvode för detta verksamhetsåret 
2012-2013 ska vara som innan, alltså 400kr till de som bor i stan och 800kr 
till de som bor utanför stan. Man måste vara med på 75% av mötena för att få 
ersättningen.



11. Utbildning : Ingen utbildning på gång.

12. 50 års jubileum: Vi möter upp Blekinge och fortsätter med flaggan och 
lämnar den till Jönköping eller Kalmar.

13. Region sydost: Fyrlänskörningen den 24/8 kl12 i Kylle.

14. Kronobajken: Alla i styrelsen ska fortfarande ragga reklam och information
från klubbarna i distriktet och skicka det till Jarkko.

15. Distriktsårsmöte: Den 6/10 kl15.00 i Hjortsbergas klubbstuga. Angående 
arvode har vi förslag.
Förslag 1: Att styrelsen får mandat att själva bestämma arvodet.
Förslag 2: Styrelsens arvode ska vara som innan, valberedning: 
sammankallande 300kr, övriga valberedare 200kr, vägspanare 800kr. 

16. Riksårsmöte: 14/9 i Uppsala. 

17. Ekonomiska beslut: Inga ekonomiska beslut.

18. Övrigt: Ska vi ha någon vintergrillning ? Vi tar upp det på nästa möte 

19. Nästa möte: 3/9 i kansliet.

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

Majvor Löfgren    Roland Magnil


