
SMC Kronoberg vill lämna följande verksamhetsplan för 2005-2006 
 
Medlemsantalet har tyvärr minskat lite i år. Den 31/12 -05 var vi 2253 medlemmar totalt i 
Kronobergslän. Ekonomin är fortfarande inte på topp, så inte heller i år kan vi slösa med 
pengarna. Landstingsbidraget kommer att omvärderas efter allt fusk inom de politiska 
organisationerna, så vi vet inte i nuläget hur det kommer att fungera i fortsättningen. Vi 
kommer med all samolikhet inte att få lika mycket i bidrag som tidigare år. Länstian, som vi 
också är beroende av varierar år från år. 
 
Klubbordförande möte kommer vi att hålla någon gång i nov-dec. Där kan klubbarna 
informera vad de kommer att ha för aktiviteter kommande säsong. Och även kolla upp så att 
olika klubbars aktiviteter och träffar inte krockar med varandra.   
 
Eftersom trafiksäkerhet är väldigt viktig kommer vi även kommande år att satsa på avrostning 
och instruktörs utbildning. Ju bättre vi kan utbilda er desto färre olyckor.  Även nästa år ska vi 
försöka ha avrostning vid två olika tillfällen och på två olika ställen. 
 
Bilprovningens Drive- in besiktning där alla länets stationer är öppna en lördag i april 
kommer vi att försöka vara på plats och värva medlemmar och ha medlems vård. Vi kommer 
att synas bra i våra gula jackor med SMC loggan på ryggen.  
 
Att köra runt någon av våra sjöar i länet är också en självklar aktivitet, men vi kommer även 
nästa gång bli tvungna att ta en liten avgift för dem som kör. Fika utmed vägen och grill vid 
ändstationen blir det som vanligt. 
 
I år samlades vi på Samarkand en lördag i maj för att visa att vi också finns i trafiken. 
Eftersom så många kom kommer vi att ha något sådant jippo även -06. 
 
Vi samarbetar med NTF och sitter med i trafiksäkerhetsgrupper i olika kommuner i länet. Det 
är ett viktigt forum för att få fram tidig information om diverse trafiksäkerhetsarbeten, och för 
att kunna föra fram våra synpunkter.  
 
Vår tidning Kronobajken kommer vi att trycka i minst ett nummer till våren inför alla 
aktiviteter. Där ska också klubbarna passa på att få in sina träffar och aktiviteter också inför 
säsongen. 
 
SMC centralt kommer även nästa år anordna kurser. Är det någon kurs som kommande 
styrelse kan ha nytta av kommer någon eller några att åka på det. Det kan även finnas 
möjlighet för några ur länsklubbarnas styrelser att åka på kurserna. Styrelsen informerar mer 
om detta när det blir aktuellt.  
 
SMC Kronoberg är rätt duktiga på att använda OK/Q8 kortet. Vi fick välbehövliga slantar 
därigenom. Vi kommer även nästa år att propagera för att ännu fler ska få upp ögonen för 
detta, för oss SMC:are rabatterade betalnings kort. 
 
Styrelsen är alltid öppen för förslag om olika aktiviteter som kan ligga i SMC intresse. Allt för 
att intresset och förståelsen för motorcyklism ska öka.  
                        SMC Kronobergs styrelse  
 


