
Protokoll 
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2014-12-02. 

Närvarande på mötet: Björn Jacobsson, Roger Hultenius, Gunilla Helge, Majvor Löfgren, Hans Winberg. 

 

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

§ 2. Val av mötessekreterare samt justerare: Mötessekreterare Gunilla. 

Justerare: Hans och Majvor. 
 

§ 3. Godkännande av dagordning: Dagordningen lästes igenom och 

godkändes. 
 

§ 4. Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll lästes igenom 

och godkändes. 
 

§ 5. Framskjutna ärenden: Inga framskjutna ärenden. 
 

§ 6. Rapporter: 

 Ordförande: Inget att rapportera. 

 Kassör: Meddelade hur mycket pengar vi har. 

 Länsinformatör: Inte närvarande. 

 Valberedning: Ingen närvarande. 

 MCT: Majvor har pratat med dem på Uråsa och det är ledigt 25/4-2015. 

Blekinge har lovat att hjälpa till med avrostningen. 

 Övrigt: Storkurshelg. Majvor och Gunilla gick på Mct-mötet. Roger gick 

kassörskursen. Fredrik gick Webbmastermötet. Det var en trevlig helg 

och vi var 127 st SMC:are där. 
 

§ 7. Skrivelser: Björn har fått mejl om Mc-folket. När de vill ha material som 

ska in i tidningen 
 

§ 8. Hemsida: Fredrik har fått in länkar till klubbars aktiviteter och lagt upp det 

på SMC:s hemsidans kalender. Han har också skrivit lite på Facebooksidan. 

 

§ 9. Konstituerande middag: Den 6/12 åker vi till Lilla Pene. Först är det 5 

kamp sen grillbuffé sen badar vi tunna och basta sen blir det fika. Vi träffas 

där kl 14.00. Vi träffas på kansliet 12.30. 

 

§ 10. Kronobajken: Växjödäck, Flying Eagle och Verona är klara och ska ha 

annons. Texten om  Kronobergsrundan och om Avrostningen är också klar. 

 

§ 11. Ekonomiska beslut: Ny dator har inhandlat men den blev lite dyrare än vi 

beslutade förra mötet. Styrelsen är överens om att godkänna det nya priset på 



5990 kr. 

 

§ 12. Övrigt: Roger kollar upp iZettle (kortmaskin) om vi ska införskaffa en 

sådan. 

 

§ 13. Nästa möte:7/1-15 kl 18.00 på kansliet. 

 

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

 

 

 

 

Hans Winberg     Majvor Löfgren 

 


