
SMC-Kronoberg 

protokoll styrelsemöte 190423 
Närvarande: Björn Jacobsson, Carlos Moreno, Gunilla Helge, Majvor Löfgren, Hans Winberg, 

Johanna Johnsson, Kaj Viljakainen, Jan Karlsson, Peter Görtz och Tommy Johansson.  

 

1. Mötets öppnande: Björn hälsade alla hjärtligt välkomna och hälsade alla 

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: Webbmejlen funkar inte för en del i styrelsen. De arbetar 

på det på Servage. 

• Kassör: Carlos har varit med Årsmötesprotokoll och Konstituerande  

protokoll till banken. Kassören har fått ett fack på Kansliet. 

• Länsinformatör: Inget att rapportera.  

• Valberedning: Vakant. 

• Övrigt: Inget på övrigt. 

 

6. Skrivelser: Bokningssystemet ska göras om och kommer ev innebära att 

alla som vill boka kurs måste vara ansluten medlem. 
 

7. Hemsida: Johanna håller på att sätta sig in i hur den fungerar. Annonsera 

om SeOss och Kronobergsrundan.  

 

8. Utbildning: Ingen utbildning på gång. Hittar vi någon som vill utbilda sig 

till instruktör så betalar vi som vi bestämt innan. Om vi kan få till Start to 

Ride vore det jättebra. 

 

9. Se Oss: 1/5 utanför Citygross mellan 11.00-13.00. Kl 13.00 kör vi en 

runda efter Janne till Kärrasand och fikar eller äter. Gunilla, Majvor, Carlos, 

Tommy, Hasse, Johanna, Peter och Björn. Vi som ska dit från styrelsen ska 

vara i Kansliet och plocka ihop grejor. 

 



10. Kronobergsrundan: Vi har inte fått något besked om Flying Eagle har 

öppet 6/6 start så vi håller starten hos Bil&Marin mellan 11.00-12.00, där 

vi även har målet. Gunilla ringer och kollar så att det är ok att de öppnar vid 

10.00. Vi tar 50 kr i avgift, gratis för barn till och med 12 år. Fråga Tore 

Hansson om han vill lägga en runda.  

 

11. Tyrolen: 3/7 och 28/8 står vi i Tyrolen och bjuder på inträdet på 20 kr. Vi 

måste ha större område i år för parkering för mc.  

 

12. Övriga aktiviteter under kommande säsong: Flying Eagles 20 års 

jubileum den 3-5/5. Några borde vara där och visa upp SMC Kronoberg, 

Janne och Tommy står där på lördagen en stund.  

Kaj ska kolla om det kan bli någon Bolmen runt. Eventuellt en runda till 

Tydinge, Janne. En 2 dagars tur någonstans, Carlos. Besöka klubbar, Hasse. 

Barncansermilen i september, Tommy. Öppet hus för hojåkare i kansliet. 

 

13. Ekonomiska beslut: Inga ekonomiska beslut. 

 

14. Nästa möte: 22/5 Kl 18.00 i Kansliet. 

 

15. Övrigt: Tröjor med SMC-logga hämtas på Ahlsell.  

Carlos och Johanna är intresserade av en allvädersjacka med tryck SMC 

Kronoberg, Björn pratar med Uffe på Flying Eagle om vilken modell det 

kommer att bli. Nyckel insamling och ny lista över vilka som har nyckel. 

Konstituerande middag, Vi äter pizza i kansliet och bjuder in revisorerna. 

Det behövs köras grejor till tippen och fortsätta att ställa iordning. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Björn Jacobsson        Gunilla Helge 


