
Styrelseprotokoll SMC-Kronoberg 20180912 
 

Närvarande: Björn Jacobsson, Gunilla Helge, Majvor Löfgren, Hans Winberg, Jan Karlsson + en 

gäst Johanna Jonsson, 

 

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: Kronobajken vara eller icke vara, vårt årsmöte. 
 

5. Rapporter: 

 Ordförande: Maria och Jesper var i Tylesand på seminarium. 

 Björn pratade om nya tryck till tröjor. Tycket är ca 20*20 cm och om vi 

beställer 50 tryck kostar de ca 30 Kr /tryck + schablon 300 kr. 

 Kassör: Inte närvarande. 

 Länsinformatör: Vakant. 

 Valberedning: Vakant. 

 Övrigt: Till Tyrolen kom det ca 80 st som vi betalade inträde för. 

Nästan lika lyckat som sist. 

Janne tjatar på Trafikverket om att de lappar vägarna utan att skylta. 

Hasse pratade om att Röde Orm skulle ha Klubbfotograferingsorienterings 

Rally den 22/9. På kvällen blir det fest. 

Hanna presenterade sig. Hon övningskör med Hasse på en Suzuki. 

  

 

6. Skrivelser: Inga skrivelser. 

 

7. Hemsida: Måste uppdateras. 

 

8. Utbildning: Storkurshelgen är 17-18/11 med samma upplägg som vanligt   

sista dagen för anmälan är 5/10. 

 

9. Kronobergsrundan: Ska vi ha någon runda? Majvor ska prata med Tobias 

på Bil&Marin om d är intresserade av att hjälpa till nästa år också. 

 



10. Kronobajken: Vara eller icke vara. Kanske vi bara ska göra ett blad men 

det kostar nästan lika mycket som tidningen. Vi tar en rejäl funderare om 

hur vi ska göra. 

 

11. Årsmötet: Tidigast 15/2 och senast 15/4. Vi bestämde 20190414 för 

årsmötet och höra med Göran om vi kan vara i Hjorts klubbstuga. 

 

12: Lokalen: Städning och lagning av lokalen samt om målning. Björn har 

räknat ut att det kommer att kosta ca 8400 kr. Vi träffas och rensar upp lite 

innan Björns målare ska komma. Det blir den 26/9 kl 18.00. Björn fixar 

sopsäckar och flyttlådor. Björn fixar fika. 

 

13. Ekonomiska beslut: Björn vill ha reseersättning för allt körande. 

Styrelsen bestämde att han får det. 

 

14. Nästa möte: 20181010 kl 18.00. 

 

15. Övrigt: Inget på övrigt. 

 

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

 

 

 

 

Björn Jacobsson        Gunilla Helge 


