
SMC-Kronoberg 

 Protokoll styrelsemöte 171206 
Närvarande på mötet: Björn Jacobsson, Gunilla Helge, Hans Winberg, Majvor Löfgren. 

Och en gäst, Christian Sandström. 

 

1. Mötets öppnande: Björn hälsade alla hjärtligt välkomna till kvällens möte. 
 

2. Godkännande av dagordning.: Dagordningen lästes igenom och 

godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll:  Föregående mötesprotokoll lästes igenom 

och godkändes. 
 

4. Framskjutna ärenden: Inga framskjutna ärenden. 
 

5. Rapporter: 

 Ordförande: Björn informerade om att mejlen brakat ihop och han har 

ändrat alla lösenord. 

 Kassör: Inte närvarande. 

 Länsinformatör: Vakant. 

 Valberedning: Vakant. 

 Övrigt: Christian presenterade sig och han kör väldigt mycket mc. Han 

skickar mc:n till olika platser och flyger dit och kör sen på plats. Just 

nu står mc:n i Alicante. 

 

6. Skrivelser: Inga skrivelser. 
 

7. Hemsida: Inget att rapportera. 

 

8. Utbildning: Hasse ska ta tag i han som ville bli instruktör. 

 

9. SeOss. 1 Maj som vanligt. Fundera på att stå på något mer ställe nästa 

år. Kanske i Ljungby också. Gunilla kollar med Grand Samarkand. 

 

10. Kronobergsrundan. Vi har till nästa möte att kolla upp om det blir någon 

runda eller inte. Björn fråga om någon klubb vill ta grillet. Majvor frågar 

Euromaster om de vill ha starten. Och Bil&Marin om de vill ha målgången. 

 



11. Kronobajken: Isak (Gunillas brorson) tror att han kan fixa layouten på 

Kronobajken så det blir tidning nästa år också. Så nu får vi börja ragga 

annonsörer och någon som vill skriva i Klubbhörnan. Fråga Nights of 

Heaven om onsdagsturer. 

Annonser: 

VäxjöDäck: Gunilla. 

Flying Eagle: Gunilla. 

Kärrasand: Majvor 

Bil&Marin: Björn. 

Kärrasand baksida: Majvor. 

AP Däck och fordonsservice: Hasse. 

Euromaster: Majvor. 

Verona: Kaj. 

 

 

12. Konstituerande middag: Texas Longhorn blev det den 20/1 vi träffas på 

kansliet vid 16.00 och har ett kort möte sen drar vi ner till stan och äter vid 

19.00. Gunilla messar ut till de som ska avtackas, och till alla andra 

berörda. 

 

13. Ekonomiska beslut: Inga ekonomiska beslut. 

 

14. Nästa möte: 20/1 kl 16.00 i kansliet sen middagen. 

 

15. Övrigt: Inget på övrigt. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Björn Jacobsson        Gunilla Helge 


