SMC Kronoberg vill lämna följande verksamhetsplan för 2006-2007
Medlemsantalet har tyvärr minskat lite i år. 060831 var vi 1943 medlemmar totalt i
Kronobergslän. Ekonomin är någorlunda god, men då vi inte längre får landstingsbidrag
så måste vi ha noggrann kontroll på våra utgifter i framtiden. Länstian, som vi också har
som inkomst, varierar beroende på medlemsantalet. Nytt är att vi kommer att få en liten
summa för varje försäkring som länets medlemmarna tecknar hos Folksam.
Eftersom trafiksäkerhet är väldigt viktig kommer vi även kommande år att satsa på
fortbildning för medlemmarna och instruktörernas utbildning. Ju bättre vi kan utbilda er
desto färre olyckor.
En utveckling av fortbildningskurserna kan vara på gång. SMC Blekinge och SMC
Kronoberg har en förhoppning om ett samarbete vid Emmaboda nedlagda flygfält.
Blekinge har redan en etablerad dialog med ägarna och har bjudit oss att delta. Detta
samarbete bör undersökas och kan ge oss möjlighet att på rimligt avstånd erbjuda ett
stort utbud av fortbildningar för medlemmarna under hela säsongen.
Bilprovningens Drive- in besiktning där alla länets stationer är öppna en lördag under
våren, kommer vi att försöka vara på plats och värva medlemmar och ha medlems vård.
Att köra runt någon av våra sjöar i länet är också en självklar aktivitet.
Fika utmed vägen och grill vid slutmålet blir det som vanligt.
Samling vid Samarkand en lördag i Maj. Detta för att uppmärksamma bilisterna på att vi
åter finns på vägarna.
Vi fortsätter samarbeta 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 ett nummer till våren, inför alla aktiviteter.
Där ska också klubbarna passa på att få in sina träffar och aktiviteter inför säsongen.
SMC centralt kommer även nästa år anordna kurser. De som har någon nytta av
utbildningen kommer att åka, för att sedan förmedla sina kunskaper vidare, till gagn för
medlemmarna.
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 sätt.
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

