
Protokoll styrelsemöte SMC-Kronoberg 20180523 
 
Närvarande: Björn Jacobsson, Carlos Moreno, Gunilla Helge, Hans Winberg, Kaj Viljakainen, 

Majvor Löfgren och Jan Karlsson 

 

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

välkomna. 
 

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: Inget att rapportera. 

 Kassör: Rapporterade om hur mycket pengar vi har. 

 Länsinformatör: Vakant 

 Valberedning: Vakant 

 Övrigt: Janne Har skrivit på Facebook om de dåligt sopade vägarna i 

länet. Och nu kommer snabellagarna ut igen så se upp därute. 

 

6. Skrivelser: Inga skrivelser. 
 

7. Hemsida: Dåligt uppdaterad. 

 

8. Utbildning: Hasse har skickat vidare killen som ville utbilda sig till 

instruktör. Vi pratade om var vi skulle kunna ha en eventuell avrostning. 

Hasse kollar om vi kan vara på hans jobb. Björn kollar med Roger Hultenius 

om vem man ska skriva en hemställan till (Försvarsmakten) om vi får 

låna/hyra Kosta gamla flygfält. 

 

9. Se Oss: Det kom ca 50 hojar och 10 st åkte med Janne och fikade i 

Kärrasand. Till nästa år ska vi vara tydligare med vad syftet med SeOss är, 

det är ju inte själva rundan som är huvudgrejen utan att vi ska synas. 

 

10. Kronobergsrundan: Den 6/6 har vi Kronobergsrundan. Start vid 

Euromaster i Alvesta och målet är hos Bil&Marin. Minst 2 st måste vara i 

starten. Bulle, kaka och kaffe bjuds det på vid starten. Vid målet blir det 



grill, nån köttbit och potatissallad Bil&Marin betalar hälften och vi tar 50 kr 

och betalar hälften. 

 

11. Kronobajken: 

 

12. Aktiviteter: Olles onsdag, Vi är hjärtligt välkomna till Tyrolen och vi får en 

egen parkering utanför eller om vi hellre vill vara inne på området. Och vi 

behöver inte betala något för kalaset. Vi kommer att vara där den 27/6. 

Besöka klubbar, Hermans Hedningar, Darkwoods och Röde Orm har lite 

träffar i veckorna. Gunilla Fixar en grillkväll någon gång i 

september/oktober. 

 

13. Ekonomiska beslut: Eventuellt köpa en grill. 

 

14. Nästa möte: 20180815 kl 18.00 i Kansliet. 

 

15. Övrigt: 

 

16. mötets avslutande: Björn tackade för visat intresse och önskade alla en 

skön semester och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Björn Jacobsson        Gunilla Helge 


