
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2013-12-03.

Närvarande: Björn Jacobsson, Roger Hultenius, Gunilla Helge, Majvor Löfgren, Jarkko Inki och
Roland Magnil.

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

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

3. Godkännande av dagordning.: Dagordningen lästes igenom och godkändes 
med justering på sista punken som ändras till punkt 16 i stället för 14..

4. Föregående mötesprotokoll: Lästes igenom och godkändes.

5. Framskjutna ärenden:  Mobiltelefon, Ingen köpt än.

6. Rapporter:
• Ordförande: Björn rapporterade från Riksårsmötet.
• Kassör: Inget nytt att rapportera.
• Länsinformatör: Inget nytt att rapportera.
• Mct: Inget nytt att rapportera.
• Valberedning: Ingen närvarande.
• Övrigt: Storkurshelgen: Gunilla och Roger rapporterade från 

kassörskursen. Vi tyckte den var bra och att få träffa de som har hand
om ekonomin på kansliet. Kanske det ska köras ett bokföringssystem
som är samma i alla distrikt. Majvor rapporterade från Mct mötet: Det
var mest om Smc school och bankörningar. Och lite om 
instruktörsutbildningar. Jarkko rapporterade från Länsinfomötet. Riks 
är inte nöjda med tryckeriet i Mora (dyrt) och Taberg (dåligt) och 
funderar på att byta. Smc-boken är väldigt populär så den ska 
fortsätta att skickas trots Smc-appen. Fått riktlinjer om nyhetsbrev, 
just nu funkar inget för systemet har kraschat. Flaggrallyt upplevdes 
som en succé. Hos en del distrikt kom media. Tips om vad man kan 
göra för att få fler till evenemang som görs. Mc-folket nr3 börjar bli för
fullt så in med materialet så fort som möjligt. 

7. Skrivelser:  Inga skrivelser.

8. Hemsida: Hänga ut om Årsmötet i Mc-folket minst 2 nr innan. Det ska 
hängas ut på hemsidan om det som ska in i Kronobajken senast 31/12. 15 
december sista datum för allt som ska in i SMC- Boken. Årsmötesluntan skulle



hängts ut på hemsidan innan 30/11 för att vi ska få länstian.

9. Utbildning : Uråsa blir den 10 maj mellan 9.00- 15.00 ca. Det kommer att 
kostar 200 kr. Det kommer att vara ungefär samma upplägg som förra året. Vi 
försöker få hjälp av Blekinge.
L-ABC: Jarkko ska ringa till han på civilförsvarsförbundet om kurs. Till nästa 
möte ska datum spikas. Fråga om Blekinge också vill vara med på kursen och 
dela på priset. 

10. Kommande säsong Vintergrillning ev den 22/2, Kronobajken ska vi göra, 
Avrostning blir den 10/5, Charityrun vet vi inte om det blir något av, Se Oss blir
den 1/5, Kronobergsrundan blir den 6/6, starten blir vid Euromaster i Alvesta, 
L-ABC ska vi ha, Årsmöte blir den 5/10 kl 13.00. Carspekt har mc-helg 5/4 
och vi grillar utanför som förra året. 
Till kalendern ska skickas: Se Oss, Avrostning, Kronobergsrundan och 
Årsmötet: Björn fixar allt utom avrostningen som Majvor gör. 

11. Kronobajken: Kronbergsrundan: Björn skriver om det.
Avrostningen: Roland skriver om det.
Se Oss: Gunilla skriver om det. Vi bestämde vilka som ska ta vilka annonser på
förra mötet, se föregående protokoll. 
SISTA DATUM MANUSSTOPP 31/12. 

12. Telefon:

13. Ekonomiska beslut: Arvode ska betalas ut till de som varit på 2/3 av 
mötena 2012-2013. Stopp på att handla profilkläder hos Flying Eagles till 
förra beställningen är utredd. 

14. Övrigt:  Rabatter: Det ska finnas ett klistermärken på dörren eller 
kassaapparaten på det ställe där det är rabatt. De som har rabatterna ska 
också hänga ut det på sin hemsida så att folk kan se det. Roland ska kolla upp
vilka rabattställen som fortfarande gäller.
Konstituerandemiddag 7/12 på Båten. Björn beställer en tre rätters meny. De 
som vill kommer till kansliet vid 18.00 sen äter vi vid 20.00.

15. Nästa möte: 7/1-14. 

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

Majvor Löfgren Jarkko Inki


