
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg. 2014-01-07.

Närvarande: Björn Jacobsson, Roger Hultenius, Gunilla Helge, Majvor Löfgren, Jarkko Inki, Hasse
Winberg, Roland Magnil, Dennis Nilsson och Janne Karlsson.

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

2. Val av mötessekreterare samt justerare: Sekreterare sittande, Justerare: 
Hasse och Roger.

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

4. Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll lästes igenom och 
godkändes.

5. Framskjutna ärenden:  Mobiltelefon: Tar vi på punkt 12

6. Rapporter:
• Ordförande: Föreningsrådet finns fortfarande och de ska ha träff den 

8/1 mellan 14-18 eller 16/1 15-19 på Vallhagen. Kommer någon på 
något av mötena får vi 25% rabattcheck som kan utnyttjas för ett 
tryckarbete under 2014.

•
• Kassör: Rapporterade om hur mycket vi har på våra konton.
• Länsinformatör: Inget nytt att rapportera.
• Mct: Inget att rapportera.
• Valberedning: Ingen närvarande.
• Övrigt: Vägspanaren: Janne vill ha hjälp, han vill veta om det går rätt 

till när de sprider ut grus på vägarna. Det ska sopas inom 48 timmar 
och vi ska ligga på vägverket så det sköts.

7. Skrivelser: Inga skrivelser.

8. Hemsida: Jarkko har gjort vad han skulle på hemsidan.

9. Utbildning : Inget att rapportera.

10. Kommande säsong :Vintergrillning: Är bestämt till den 22/2 hemma hos 
Jarkko.
Start2ride: En grej för körskolorna och vi får ställa upp med vad vi vill. Det går 
ut på att de som inte har Mc-körkort ska få testa på att köra och körskolan 
står med hojar. Ingen vill ta tag i det så det blir inget från vårt håll. 



Kronobajken: I nuläget vet inte Jarkko när exakt datum är för deadline. 
Charityrun: Hasse ska kolla upp det.
Se Oss: Som vanligt den 1/5 utanför Citygross.
Kronobergsrundan: Funkar som vanligt den 6/6 med start Utanför Euromaster
i Alvesta.
L-ABC: Datum bestämt preliminärt till den 4/2 kl 18.00. Vi vill veta pris och hur
lång tid det tar och det får kosta högst 8000 kr.

11. Kronobajken: Begära offert från Föreningsservice om att trycka 
Kronobajken.

12. Telefon: Telefon är inköpt av Björn. Det blev en Samsung och det ska 
beställas ett annat kontantkort.

13. Ekonomiska beslut:  Beslut redan tagna.

14. Övrigt: Sydostmöte: Möte den 2/2 kl 12.00 Björn skickar ut kallelser till de
andra länen och fixar agenda.

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

Hans Winberg Roger Hultenius


