
Styrelseprotokoll SMC-Kronoberg 20180815 
 

Närvarande: Björn Jacobsson, Carlos Moreno, Gunilla Helge, Majvor Löfgren, Kaj Viljakainen 

och Jan Karlsson 

 

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

sommar uppehållet. 
 

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 ha mött några som har gul hjälm och de syns 

jättebra, något att tänka på. 

 Kassör: Det finns gott om pengar på kontot. 

 Länsinformatör: Vakant. 

 Valberedning: Vakant. 

 Övrigt: Vägspanare Janne informerade om att sopningen var dålig i 

våras. Sen kom värmen och asfalten blöder, då grusar de men är 

dåliga på att skylta. Hans nya kompisar är media. 

 

6. Skrivelser: Någon hade skrivit om bankörning. 
 

7. Hemsida: En kurs i sociala medel vore inte fel. Vi får inte Facebook att 

fungera. Hemsidan måste uppdateras. 

 

8. Utbildning: Som sagt en kurs i sociala medier vore bra. Ska vi ha någon 

avrostning måste vi bestämma det snarast. 

 

9. Kronobergsrundan: 58 startande och de fick god mat och alla var 

jättenöjda. 

 

10. Kronobajken: Vara eller icke vara. Vill vi göra tidningen? Vem ska göra 

den? Vem KAN göra den? 

 

11. Årsmötet: Vi får kolla upp när vi ska ha årsmötet. Eventuellt första 

helgen i Maj. Vi får fundera på om vi ska göra något mer utav mötet. 

 



12: Tyrolen: 20180912. Vi bjuder alla motorcyklister på inträdet. Sist kom 

det 112 st. Vi siktar på att vara där 15.30. Det är två Country artister som 

spelar också.   

 

13. Ekonomiska beslut: Några vill ha Mc-kläder från Flying Eagle. Vi får åka 

upp och prova ut kläder. 

 

14. Nästa möte: 20180912 kl 18.00. 

 

15. Övrigt: Inget på övrigt. 

 

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

 

 

 

 

Björn Jacobsson        Gunilla Helge 


