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SMC Jönköpings län inbjuder dig till  

Årsmöte lördagen den 19 mars, kl. 15:00 

hos VMCK i Bankeryd 
 

 

Som medlem i SMC är du varmt välkommen med för att säga vad du 

tycker om såväl SMC:s verksamhet som vilka frågor du som hojåkare 

tycker är viktiga för SMC i Jönköpings län att driva. 

Vi vill tillsammans med dig jobba för roligare och säkrare hojåkande.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen!! 
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Förslag till: 

Dagordning 
 

1.  Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av 
över- eller underskott i enlighet med balansräkningen 

9. Föredragning av revisorernas berättelse 

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och klubbar 
samt förslag från styrelsen eller Riks.  

12. Fastställande av verksamhetsplan 

13. Fastställande av budget 

14. Val av ordförande till styrelsen för ett år 

15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1 

16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1  

17. Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1  

18. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6 

19. Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna punkt 

20. Mötets avslutande  
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 210101-211231 
 
Nu har ytterligare ett MC-år gått. Under året har vi fortsatt arbeta med focus på säkrare MC-vägar 
med bl.a. säkrare vägräcken som också tar hänsyn till MC-åkare.  
 
För oss MC-åkare och för SMC är trafiksäkerhet en huvudfråga. Vi skall kunna köra MC och känna oss 
säkra på att såväl underlag som de anordningar som är gjorda för att skydda oss skall vara utformade 
så att de också är anpassade för MC. Det handlar i grunden om att nollvisionen skall gälla ALLA 
fordonsslag – även MC. Något som ibland känns högst tveksamt när myndigheter och politiker talar 
om vikten av detta.  
 
Kombinerat med detta så har vi som SMC en viktig uppgift att med hjälp av våra duktiga instruktörer 
arrangera aktiviteter som gör alla MC-åkare i länet mer säkra och kunniga om hur deras hojar funkar i 
olika situationer. Det är den här typen av åtgärder som kommer att göra MC-åkandet säkrare och 
tryggare – inte genom att göra trafikmiljön osäkrare och sätta upp icke MC-säkra räcken. Vår 
förhoppning är att alla medlemmar ser till att utbilda sig på sitt fordon. 
 

Årsmöte 
 
Lördagen den 10 april hölls årsmöte digitalt via Teams. Det var 21 röstberättigade medlemmar med 
på årsmötet.  
 
Styrelsen 
Vid årsmötet den 10 april valdes följande styrelse.  
 
Ordförande   Stefan Jönsson, Nässjö (vald för ett år) 
Vice ordförande Dennis McCrady, Jönköping (vald för 2 år) 
Vice sekreterare Elisabeth Wiberg, Jönköping (Fyllnadsval 1 år) 
Ledamot  Leif Rogö, Jönköping (vald för 2 år) 
 
Suppleanter                      Björn Deichmann, Huskvarna 
  Camilla Lindberg, Skillingaryd 
  Ina Näsmark, Jönköping 
Övriga i styrelsen som valdes året innan. 
  
Sekreterare  Mikael Hultberg Jönköping 
Kassör  Johan Westerberg, Habo (vald för 2 år) 
Ledamot  Jan Karlsson, Habo (vald för 2 år) 
         
Övriga valda funktionärer 
Revisorer  Martin Ekström och Håkan Eriksson 
Valberedare  Pernilla Freij och Peter Nydahl (sammankallande) 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året. Samtliga protokoll ligger på vår 
hemsida.  
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Medlemmar 

Antalet medlemmar i SMC Jönköpings län uppgick den 31 december 2021 till 2 505 personer. En liten 
ökning från föregående år.  
 
 

Olika funktioner/arbetsuppgifter: 
 
MCT 

 
Året inleddes med ett planeringsarbete där vi planerade 2021 års kursverksamhet. Då rådande 
pandemin begränsade våra möjligheter att träffas valde vi att dra till skogen, grilla korv och hålla 
mötet utomhus. 2021 var, likt 2020, präglat av restriktion till följd av Covid-pandemin. SMC Riks gav 
tidigt ut riktlinjer för distrikten vilka innebar att vårt kursutbud endast fick riktas till SMC 
medlemmar. Vi planerade att hålla 1 avrostning, 1 gruskurs, 2 ordinarie KNIX, 1 enbart för Moonrider 
MC samt 1 enbart för tjejer. 
 
Vi har tidigare år arbetat med kurskonceptet vilket har resulterat i ett stabilt och genomarbetat 
kursutbud. 2021 fortsatte vi att förbättra oss genom att strukturera och fördela rollerna i vår 
kursorganisation. Bland annat fördelade vi ut rollen ”Kursledare” till flertalet personer i syfte att 
minska arbetet för MCT samt att komma vidare mot ett mindre beroende av nyckelpersoner i 
organisationen.  
 
I maj månad var det dags för tre av våra duktiga och seriösa aspiranter att försöka examinera till SMC 
Instruktörer. Examineringen var i Kristianstad och den gick mycket bra. Jonas Ahlgren, Peter Eklund 
och  Petter Petersson gjorde ett mycket gott intryck på examinatorerna och klarade examinering. De 
kan numer titulera sig SMC Instruktörer.  
 
Vi har under året genomfört: 

• Intern utbildning av aspiranter 
Vid två tillfällen har vi kört intern utbildning för aspiranter för att ge dem en extra knuff inför 
kommande examinering. Vi höll till vid Aditro på Torsvik 

• Avrostning 
Årets avrostning hölls vid Aditro på Torsvik. På grund av restriktioner fick vi enbart vända oss 
till SMC medlemmar samt gruppera dem i mindre grupper om max 8 personer inklusive 
instruktörer. Vi nyttjade SMC Schools möjlighet att begränsa deltagarna och fördela dem i 
grupper/tider. Vädret var inte på vår sida (+4 grader och hård vind) vilket resulterade i att 
många deltagare valde att stanna hemma. Det var bara drygt 10 deltagare som kom. 

• Gruskurs (nivå 1L) 
Denna kurs hölls på Tabergs banan. Kursen blev snabbt fullbokad men tyvärr var inte vädrets 
makter med oss då det regnade väldigt mycket, vilket gjorde banan så blöt att den stundom 
brast vid körning. Deltagarna var inte lika villiga att delta då vädret var riktigt uselt. Endast 9 
av 22 deltagare dök upp. Upptagningsområdet var från Mjölby i norr till Malmö i söder! 

• 4 KNIX-kurser 

− 2 KNIX-kurser öppna för alla SMC medlemmar 

− 1 KNIX-kurs var enbart avsedd för Moonrider MC. Denna kurs blev dock inte fullbokad så 
vi öppnade den även för andra SMC medlemmar. På grund av kort varsel lyckades vi inte 
fylla kursen. Det kom endast 12 deltagare vilket är bara halv beläggning. 

− 1 Tjej-KNIX. Vår första kurs som riktade sig enbart till tjejer! Detta blev en mycket 
populär kurs! Det var ett upplägg som vi starkt funderar på att ta med till kommande år. 

Samtliga KNIX-kurser hölls på Anderstorp gokartbana. 
Totalt deltog 80 deltagare i KNIX-kurserna. 

• Internt arbete med vårt kursupplägg 
Även om vår kursverksamhet är toppklass kan vi alltid bli bättre. Både i hur vi lär ur, vad vi lär 
ut och hur vi organiserar oss på våra kurser. Därför samlades vi i december för att planera 
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vårt förbättringsarbete. Vi skapade bland annat en utbildningsgrupp (Peter Eklund och Petter 
Petersson) som ska ta hand om allt från utbildningsmaterial till interna kurser för 
instruktörer, aspiranter och funktionärer. Vi planerade in en till träff i januari 2022 där vi tar 
detta arbete vidare till nästa nivå. 

 
 
I övrigt har vi som vanligt aktivt deltagit i andra distrikts kurser, både som instruktörer och som 
aspiranter. Våra instruktörer och aspiranter har aktivt sökt upp andra distrikt i syfte att kunskapshöja 
sig själv men även andra distrikt har vänt sig till oss med vädjan om hjälp att bemanna deras kurser 
med instruktörer. Som MCT är det en fröjd att få återkoppling från andra distrikt då vi alltid får 
lovord för våra kompetenta instruktörer och seriösa och lovande aspriranter! 

 

 
 
 
Vägspanare 
Mikael Hultberg har varit ansvarig för ”vägspanarfunktionen”. Fler av länets medlemmar behöver bli 
aktiva med att rapportera in brister i trafikmiljön så att snabbare förändringar och förbättringar kan 
göras. 
 
MC-folket 
I länsspalten har styrelsen gett medlemmarna fortlöpande information om vad som hänt i länet. 
Stefan Jönsson har varit redaktör för länets spalt i MC-folket. Det skulle kunna läggas in fler 
aktiviteter i denna, men det förutsätter också att SMC-klubbarna i länet hör av sig till vår redaktör. 
Detta är en utmärkt och billig informationskanal. 
 
Klubbkonferens 
Denna gång träffades vi hos NMCC i Stensjöns nya tillbygge. Där planerades om vilka datum 
aktiviteterna kommer ske under nästa år.  
 
 
 

Ekonomin 
 
Efter bankbytet till Länsförsäkringar bank så har det tjänsterna fungerat bra.  
 
Ekonomin för SMC Jönköpings län är god god. Bl.a. har SMC-distriktet erhållit ett verksamhetsbidrag 
från Region Jönköpings län som varit välbehövligt för att kunna arrangera många av aktiviteterna. 
Omsättningen under verksamhetsåret har varit 240 096kr och ett positivt årsresultat om 141 538kr. 
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Slutord 
Till sist vill vi från styrelsen tacka alla de som stöttat och hjälpt till under verksamhetsåret med olika 
arrangemang. Ingen nämnd ingen glömd. Vi uppmanar alla medlemmar att fortsätta medverka med 
förslag och idéer som vi kan genomföra i distriktet. 
 
Glöm inte bort att meddela dåliga och farliga vägar till vagspanare@smcjonkoping.se  
 
Styrelsen arbetar för att ännu fler ska upptäcka hur härligt det är att köra motorcykel. 
Vi arbetar även för att alla som redan upptäckt detta ska kunna fortsätta köra motorcykel och färdas 
säkert och riskmedvetet på våra vägar. 
 
 
Jönköping 19 mars 2022. 
 
Stefan Jönsson   Dennis McCrady,  
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
Johan Westerberg,    Mikael Hultberg, 
Kassör    Sekreterare 
 
Elisabeth Wiberg    Jan Karlsson 
Vice sekreterare   Ledamot 
 
 
Leif Rogö    Björn Deichmann 
Ledamot    Suppleant 
 
Ina Näsmark    Camilla Lindberg 
Suppleant    Suppleant 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagspanare@smcjonkoping.se
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Verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2022 
 
Trafiksäkerhet  
Vi kommer självklart följa FHMs rekommendationer om Covid. Fokus är ungdomar med nytagna 
körkort. Vi kommer även anordna grundkurser, broms och kurvteknik. Vi har under 2021 lyckats ha 
fyra utbildningar var av en för tjejer trots rådande omständigheter. Vår målsättning under 2022 är att 
utöka kurstillfällena. Vi arbetar med att främja folkhälsan.  
 

Planeringen av årets kurser pågår. Planen för 2022 omfattar: 

• 1 avrostning (30/4 på Aditro i Jönköping) 

• 2 Gruskurser (ev.11/6 och 27/8) 

• 5 KNIX-kurser (7/5, 28/5 tjejknix, 12/6 samt 21/8) 

Kurserna kommer att finnas på SMC School vilket även är den plats man ska använda för att anmäla 
sig. 
 

• 3 st. nya aspiranter i år 

• 15 st. funktionärer finns till förfogande vid våra aktiviteter 

Informationsverksamhet  
För medlemmarna kommer den viktigaste informationskällan att vara vår hemsida, som vi hoppas 
kunna hålla mer uppdaterad under året som kommer.  
Vi kommer även att publicera en del information i vår medlemstidning MC-folket under Nytt från 
distrikten, i SMC:s app för mobiltelefoner och på vår facebook-sida. www.facebook.se/SMCJonkoping  
 

Nationaldagstur 
Vi kommer bjuda in alla nya medlemmar till en ”Nationaldags-tur” den 6 juni.  
En heldag med trevliga MC-mil, trevlig gemenskap, SMC-info och förhoppningsvis vackert väder. 

 
Klubbkonferens  
Vi skall ha en klubbkonferens där vi tillsammans med länets SMC-klubbar skall planera in nästa MC-
säsongens verksamhet.  
 

Kvällsträffar  
Vår förhoppning är att erbjuda resurser till kvällsträffarna detta verksamhetsår. För kvällsträffens 
innehåll kommer som vanligt arrangerande klubb att vara ansvarig. Våra webbmasters ombesörjer 
publicering på hemsidan och i vissa fall kommer också SMC-distriktet att finnas på plats för att 
informera och hjälpa till. 

 
 

https://www.facebook.com/SMCJonkoping
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Jönköpingsfestivalen  
Den årliga kortegen som genomförs i samband med Jönköpings marknad i maj har bytt namn till 
Jönköpingsfestivalen. Vår förhoppning är att den kommer arrangeras 2022. 

 

 
 
Vision 
En vision vi har inför 2022 är att vi alla hjälps åt att visa allmänheten den positiva bilden av MC-livet 
och SMC. Den hamnar alltför ofta i skuggan av de svarta rubriker som den kriminella MC-världen 
skapar.  
SMC, med ca 65 000 medlemmar borde prägla MC-livet i distrikten och Sverige genom att tydligt 
visa vad vi står för; Frihet, glädje, gemenskap och en vision om en bättre trafikmiljö på 2 hjul.  
 
Genom att välja rätt profil och attityd, ska vi visa att vi gör tydlig skillnad mot de kriminella MC-
gängen. 
 
Målsättning att öka antalet medlemmar, samt att fler i distriktet vill ställa upp och engagera sig. 
Dessutom en större satsning på att värva ungdomar till SMC.  


