
Protokoll
Styrelsemöte SMC-Kronoberg 2014-04-01.

Björn Jacobsson, Roger Hultenius, Gunilla Helge, Jarkko Inki, Majvor Löfgren och Roland Magnil.
Dennis Nilsson kom väldigt sent.

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

2. Val av mötessekreterare samt justerare:  Gunilla,Roger och Roland.

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

4. Föregående mötesprotokoll: Lästes igenom och godkändes.

5. Framskjutna ärenden:  

6. Rapporter:
• Ordförande:   Inget att rapportera.
• Kassör:   Vi har fått ett inkassobrev från hyresvärden. Hyran betalas 

omgående.
• Länsinformatör:   Inget att rapportera. 
• Mct  :   Inget att rapportera.
• Valberedning:   Ingen närvarande.
• Övrigt:   Inget övrigt.

7. Skrivelser:  Möte på Trafiksäkerhetsrådet hade möte den 19/3 och vi 
hoppas Janne gick på mötet. 
Speed for Need: Deras mål är att se till att medicin får säker transport och når 
ut dit den ska i Afrika.

8. Hemsida: Jarkko har gjort en del uppdateringar på hemsidan.

9. Utbildning : 24-25/3 Ljungbyhed. Inbjudan för att bli grundinstruktör från 
SMC Skåne. Anmälan snarast så de vet hur många som kommer. Det kommer 
att kosta ca 3000kr och då ingår allt (utbildning, mat, logi)

10. Kronobajken: Allt klart med Kronobajken och den är nu för tryck, 
ÄNTLIGEN.

11. Kommande aktiviteter: 
• Carspect:   Björn, Gunilla och Hasse kommer dit. Vi startar vid 8 och 

stannar till vi blir trötta. Björn tar grill och grejor.  
• Se Oss:   Gunilla, Majvor, Björn, Janne, Roland, Jarkko kommer. Janne 

fixar en runda till något fik. Vi tar lite kaffe med oss. Vi samlas på 



kansliet vid 9.00 eller uppe på Citygross vid 10.00. 
• Avrostning:   Datumet har blivit ändrat på grunda av strul av Träfrakt. 

Den 3/4 är det nya datumet. Kl 8.00 drar vi igång. Vi är dåligt med 
folk så det gäller att alla som lovat ställer upp. Majvor och Pelle är 
enda instruktörerna i nu läget och Roland, Jarkko, Björn och Gunilla 
är funktionärer och matlagare.

• Kronobergsrundan:   Gunilla frågar Tore Hansson om han vill dra 
rundan. Slutet är i Nottebäck

12. Ekonomiska beslut: Björn köper fästanordningar till Se Oss flaggan. 
Instruktörskursen i Ljungbyhed betalas av Smc Kronoberg (Reseersättning + 
utbildningskostnad).
Mat skall inköpas till Avrostningen och Carspect.

13. Övrigt: Påminnelse om kommande möte. Nästa möte 6/5 och mötet därpå
27/5. 

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

Roger Hultenius Roland Magnil


