
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2013-09-03.

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

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

2. Val av mötessekreterare samt justerare:  Sekreterare: Gunilla. Justerare: 
Tommy och Jarkko.

3. Godkännande av dagordning.: Lästes igenom och godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll: Lästes igenom och godkändes.

5. Framskjutna ärenden: Inga framskjutna ärenden.

6. Rapporter:
• Ordförande: Inget att rapportera.
• Kassör: Håller på med bokslutet inför årsmötet.
• Länsinformatör: Inget att rapportera.
• Mct: Inget att rapportera.
• Valberedning: Tommy och Elisabeth avgår från styrelsen.
• Övrigt:

7. Skrivelser: Inga skrivelser.

8. Hemsida: Inget att rapportera.

9. Utbildning : Inget att rapportera.

10. 50-års jubileum: Förslaget är att beställa en tårta med 50-årsloggan på till 
årsmötet till 30 personer.

11. Region sydost: Det ska vara ett möte efter vårt årsmöte.

12. Kronobajken: Det finns en egen mejladress till Kronobajken. De som redan
fått i uppdrag att skriva om aktiviteter vi gjort kan skicka in det redan nu.

13. Möte med klubbarna: Ordförandemöte med klubbarna kommer att hållas 
innan årsmötet kl 13.00. Jarkko, Pelle och Björn kommer på det mötet.

14. Distriktsårsmöte: Mötesluntan gicks igenom med små justeringar.



15. Flaggkörning:: Flaggan ska hämtas den 10/9 i Eriksmåla. Pelle, Björn och 
Gunilla åker dit och hämtar den på kvällen. Vi samlas vid Carspect 18.15 och 
vi lämnar den sen i vår tur till Jönköping i Rörvik den 11/9. Björn, Gunilla och 
Roland samlas vid kansliet 16.00.

16. Telefon: Björn kollar priser på abonnemang och telefon.

17. Ekonomiska beslut:
• Skrivare: Björn köper in en färglaser skrivare för runt 2500 kr.
• Ersättning för telefon: Görs som eget utlägg på reseräkning.

18. Övrigt: Vintergrillning: Hemma hos Jarkko någon gång i februari Om inte 
den nya styrelsen har något att invända. 

19. Nästa möte:  8/10 kl 18.00 i kansliet.

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

Tommy Johansson Jarkko Inki
 


