
Konstituerande styrelsemöte 2009-11-01

§1 Mötet Öppnas

Närvarande

•Björn Jacobsson
•Per Ottosson
•Knut Rasmusson
•Kai Viljakainen
•Pia Viljakainen
•Tommy Johansson
•Gunilla Helge
•Heike Furst

§2 Val av Sekreterare Per Ottosson

§3 Konstituering av styrelsen 

a, Kassör Tommy Johansson
b, Vice ordförande Kaj Viljakainen
c, Mct Knut Rasmusson
d, Länsinformatör Björn Jacobsson
e, Länspärmsansvarig sammanslagen med webmaster och länsinformatör
f, Väg och fikaguide ansvarig Tommy Johansson
g, Webmaster Björn Jacobsson
h, Postboxansvarig Gunilla Helge

§4 Teckningsrätt 

Ordförande  Björn jacobsson
Kassör         Tommy Johansson

•Teckning sker enskilt för var och en av de tecknande
•Anslutning till internet bank samt ett betalkort i föreningens namn skall anskaffas

§5 Firmatecknare

Ordförande  Björn jacobsson
Kassör         Tommy Johansson

•Teckning sker enskilt för var och en av de tecknande



§6 Arvoden 

Kvarstår oförändrat 400 resp 800 deroende på var man bor

§7 Förslag till verksamhet under kommande år

• Sjön runt den 6:e juni 
• Uppvisning vid samarkand/citygross
• Närvaro vid mickes motor samt Verona mc's öppet hus dagar
• Mc teori, en teoretisk avrostnings kurs men Hlr specifikt för mc situationer i

cirkel verksamhet mer information vid nästa möte 
• 1:a maj tur körning 
• Undersöka intresset för en eventuell gemensam tur/resa till mälarn runt 
• Undersöka intresset ibland klubbarna att införa en mc Tur som körs i klubb

regi smc bidrar endast med destination (förslag om att  målen bör
vara olika klubbar i länet)

• Undersöka om man borde förse dom större mc butikerna i området med
ett par upplagor av KronoBajken men inbladat inbetalningskort

§8 Arbetsgrupper

Utbildnings Grupp Kai V, Knut R, Per o
Touring Grupp Björn J, Tommy j, Heike F

§9 Datum För middag 4:e Dec Kl 2000 på Akropolis, Växjö

§10 Övriga Frågor 

Resa till stormöteshelgen, Björn Jacobsson arrangerar minibuss enl 
överrens kommelse
Nästa möte planerat till den 4:e Dec kl 1800 på Kansliet

§11 Mötet avslutas

Sekreterare

_____________________________________________________
Per ottosson
2009-11-05

Justerare

_____________________________________________________
Kai Viljakainen


