
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg 2014-03-11.

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

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

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

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

4. Föregående mötesprotokoll: Lästes igenom och godkändes.

5. Framskjutna ärenden:  Offert från föreningsservice är begärd.

6. Rapporter:
• Ordförande  : Mobilnummer0733997229, 
Ordismöte i Borlänge: Dåligt organiserat möte. Väldigt lite diskussioner. 
Klys vill att vi ska meddela vad vi gör i länen så de kan komma och vara 
med om det går. Dokumentera och fotografera det vi gör så kanske det 
kommer i Mc-folket. 
E-post diskussion igen men vi gör redan som man ska. 
Det kommer att bli en instruktörskonferans 20150314-15 i Jönköping. 
Försäkringsbolagen blivit snällare och står för skador om man kör på 
bana. 
Brutet räkenskapsår ställer till lite problem. SMC-riks vill att det går 
årsvis istället.  För oss spelar det inte så stor roll. Riksårsmötet kommer 
då att hållas i februari-mars och då kommer inte så många att kunna 
köra hoj dit.
De andra länen har fler aktiviteter än vi, vad ska vi göra för att det ska bli
mer här? 
Disktriktstian:  Räntan som blir på tian ska inte delas ut till länen längre 
utan det ska sättas in på ett konto där länen kan söka pengar för olika 
aktiviteter. SMC-riks bestämmer om man får pengar eller inte.
Medlemsutvecklingen verkar positiv. 
APPen: Det ska utvecklas en supernavigatorAPP som kan dig andra 
alternativa vägar att köra. ITS-APPen skulle integrera med Vägverkets 
databas som innebär att den kan varna för tex grus i kurva. 
• Kassör:   Rapporterade om hur mycket pengar vi har på kontona.
• Länsinformatör:   Inget att rapportera.



• Mct  :   9 st är anmälda till Avrostningen i Uråsa den 10/5. 
• Valberedning:   Ingen närvarande.
• Övrigt:   Inget på övrigt.

7. Skrivelser: Hyresavierna för lokalen har kommit.
Riskettan: Om vi vill ha en liten föreläsning om SMC för dem som går riskettan 
på körskola och de som går med i SMC får första året gratis medlemskap.

8. Hemsida: Skriva på hemsidan om Avrostningen. 

9. Utbildning : Hasse, Gunilla, Majvor, Jarkko, Pelle och Björn är klara för att 
hjälpa till på Avrostningen. Försöka få dit Magasinet och SMP, Smålandsnytt 
och TV 4. Ta med några förstahjälpen kitt till avrostningen. Ta med en 
brandsläckare.

10. Kronobajken: Är i stort sätt klar. 
Till nästa år: Förslag att bara ha hel eller halvsidors annonser i fortsättningen 
och trycka allt i färg för det blir snyggare. 

11. Kommande aktiviteter: Avrostning Uråsa 10/5, SeOss 1/5 fråga Janne om 
han vill göra en liten runda till SeOss eventuellt fika Hjärtenholm eller 
Smörhögagårdmagasin i Grimslöv.

12. Ekonomiska beslut: Inga ekonomiska beslut.

13. Övrigt:  Jarkko tyckte det var jättedåligt att det bara kom 3 till 
grillning/spånarmötet. Det var meddelat i väldigt god tid.
Det är väldigt dåligt tryck på tröjorna. Det släpper och spricker.
Nästa Riksårsmöte är i Storforsen. Vi ska fundera redan nu om någon vill följa 
med så Björn kan planera hur han ska göra med resa och så.

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

Majvor Löfgren Hans Winberg


