
Protokoll SMC-Kronoberg styrelsemöte 191009 
 

Närvarande på mötet: Björn Jacobsson, Carlos Moreno, Gunilla Helge, Hans winberg, Kaj 

Viljakainen, Majvor Löfgren, Johanna Johnsson, Peter Görtz och Jan Karlsson. 
 

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

mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning:  Dagordningen lästes igenom och 

godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll:  Föregående mötesprotokoll lästes igenom. 
 

4. Framskjutna ärenden: Peter har anmält sig till en cykeltur (team Rynkeby) 

till Paris men köra mc och hålla koll på folk. Som läget är nu blir det ingen 

som kör mc, vi avvaktar och ser vad som händer. Det är en del utgifter i 

samband med detta. 

 

5. Rapporter: 

 Ordförande: Björn har inte fått tag i någon genom mejl och får inget 

svar angående ryggtrycket. 

 Kassör: Pengar finns på kontona.   

 Länsinformatör: Inget att rapportera. 

 Vägspanare: Blöta löv på vägbanorna. 

 Valberedning: Vakant. Vi måste försöka få tag på åtminstone en 

valberedare. 

 Övrigt: 

 

6. Skrivelser: Inga skrivelser. 
 

7. Hemsida: Uppdateringar görs efterhand. 

 

8: Öppet Hus: Den 26/10 mellan 12-14.00 har vi öppet hus i vårt 

nyrenoverade kansli. Vi kommer att bjuda på kåv me brö och kaffe med 

kaka. 

 

9. Kronobajken: Manusstopp 31/12. mejla klubbarn om deras aktiviteter. 

 

10. MC-Folket: 

 

11. Avrostning: Hasse har mejlat om att få hjälp med avrostning och har fått 

svar av Skåne och Halland. Hjälper de oss hjälper vi dem. Preliminärt datum 

19/5-20. Göra hemställan till försvaret om att vara på deras flygfält. 



 

12. Motion om kurshelg: ej klar 

 

13. Kurshelg: Se separat bilaga. Anmälning senast 11/10. 

 

14. Aktiviteter 2020: Se Oss: 1/5 Ska vi vara på samma plats och eller på 

fler platser? 

Kronobergsrundan: 6/6 (Kaj, Majvor, Carlos) Var ska vi ha starten? 

Turkörning 2 dagars: (Carlos) 23-24/5 föreslås, samma upplägg som i år 

eftersom det inte genomfördes. 

Sjön Runt: (Kaj) Preliminärt 22/8. Start Vid Laganland. 

Öppet Hus: I slutet på Oktober. 

Grilla: (Björn) 14/7 kl 18.00 i Kylle om vi får vara där 

Försöka åka till klubbarna lite mer, visa oss helt enkelt. 

 

15. Ekonomiska beslut: Inga ekonomiska beslut. 

 

16. Nästa möte: 4/12. 

 

17. Övrigt: Inget på övrigt 

 

18. mötets avslutande: Björn tackade alla närvarande för visat intresse och 

avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Jacobsson        Gunilla Helge 
 


