
Protokoll SMC-Kronoberg styrelsemöte 20221030

Närvarande på mötet: Björn Jacobsson, Ulf Andersson, Hans Vinberg, 
Johanna Johnsson, Kay-Uwe Neuman, Majvor och Petter Hammarbäck

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

2. Godkännande av dagordning: Dagordningen lästes igenom och 
godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll: Föregående Protokoll lästes igenom och 
godkändes.

4. Framskjutna ärenden: Inga framskjutna ärenden.

5. Rapporter:
• Ordförande: Storkurshelg 19-20 november
• Kassör:
• Länsinformatör: Nya deadlines till MC Folket. Nästa manusstopp är 

den 28/11 och den kommer ut vecka 4.
• Vägspanare:
• Valberedning:
• Övrigt:

6. Skrivelser:

7. Hemsida: Johanna bråkar fortfarande med hemsidan, har fått hjälp av 
Maria, men det hjälpte inte ändå.

8. Utbildning:
a. Ska SMC betala allt för blivande instruktörer och i så fall vilka krav ska

ställas? Frågan diskuterades och det är en fråga vi kommer att ta upp 
fler gånger och ha levande. SMC Kronoberg har ju inga egna banor att 
köra på, det är kanske främst avrostningar med övningar i trafik och 
på vanliga vägar som är praktiskt genomförbara. I samarbete med 
andra distrikt skulle vi även kunna hjälpa till och genomföra Knix- och 
bankurser och ha med Kronobergare.  

b. Övrigt: Vi är sju – Petter, Björn, Kay-Uwe, Josefine, Gunilla, Carlos och 
Fredrik åker upp och är med på Storkurshelgen i Arlanda stad.

9. Se oss - kör vi nästa år



10. Kronobajken – Johanna, som inte ställer upp för omval, tar på sig att 
göra nästa nr om vi hjälper till med material. Sista materialdag för material 
till Johanna är 31/12. Annonsörer är välkomna att annonsera om de kan 
leverera ett färdigt annonsmaterial, men vi jagar inte annonsörer aktivt och 
hjälper inte till att göra annonsmaterialet. Pris för annonsörer är 2 500 kr 
för en helsida, 1 500 kr för en halvsida och 1 000 kr för en kvartssida.
Petter skriver något om resan att bli instruktör, SMC Travel till Andalusien, 
Kronobergsrundan, Uffe-rundan, Se oss, avrostning, Öppet hus/Loppis…

11. Kommande säsong:
Årsmöte
Se oss
Avrostning
Kronobergsrundan
Tyrolen?
Loppis
Öppet hus
Ufferunda
Grus-körning?
MC säkerhetskontroll
Körningar till utflyktsmål:
Belganet vildmarkscafé?
Utflyktspunkt Stalpet i Aneby - Ulf föreslår en guidad tur till Stalpet i Aneby 
med 22 m vattenfall på våren. Svårt att sätta ett datum då det är 
säsongsberoende, men man skulle kunna annonsera det i Kronobajken och 
nämna att exakt datum annonseras på Facebook.

12. Ekonomiska beslut:

13. Nästa möte – 2022-11-27 kl 15:00

14. Övrigt

15. Mötet avslutades 16:30

Björn Jakobsson Petter Hammarbäck


