
 

 

 

Protokoll fört vid SMC Jönköpings läns styrelsemöte den 9 mars 2021  
 
Datum Tisdagen den 9 mars 
 
Plats: Teams  
 
Tid: Kl. 19:00-21:00    
  
Närvarande Leif Rogö, ordförande 
  Erik Hedman 

Jan Karlsson 
 Johan Westerberg 
 Mikael Hultberg, sekreterare 
 Stefan Jönsson  
 Fia Wiberg  
 Dennis McCrady 
 Fredrik Härnström 
 Björn Deichmann 
 Peter Nydahl, valberedning 
 Pernilla Freij, valberedning 
  
Ej närv  
 
Ärende §§ 83-§ 100 
 

§ 83 Öppnande Ordförande Leif Rogö hälsade välkommen och förklarade dagens 
styrelsemöte öppet med Teams anpassat möte.   

§ 84 Närvaro Se listan ovan.  

§ 85 Justerare Beslutades att utse Dennis McCrady till justerare av protokollet 

§ 86 Godkännande av 
dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.  

§ 87 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes 

§ 88 Ekonomi -Kassören redovisar ekonomin och godkändes.  
- Budget.  
Bokföring klar 
Bankbytet klart 
Regionbidraget har kommit 
 
 
-Johan arbetar med bankbytet och har läget under kontroll med 
Länsförsäkringar. Swish införskaffas också. 
-Landstingsbidraget får vi i februari.  



§ 89 Skrivelser/mejl 
-Motion till årsmöet 

 

-En kväll med MC för våra lokala politiker. Det handlar om att vi tar 
med de ledamöter som är intresserade på olika aktiviteter. Det 
viktigaste är att de får tala med helt vanliga människor som kör 
motorcykel och som kan förmedla SMC:s budskap: bl.a. säkra vägar, 
rimliga körkortsregler, vikten av bra utbildning, 
uppmärksamhetsproblematiken och nollvisionen. Björn Deichmann 
är ansvarig kontaktperson och kommer engagera sig i detta.  

-Det har varit lite strul med att lägga in aktiviteter i SMC-boken  

§ 90 Rapporter Inget att rapportera  

§ 91 Media -Hemsidan:  
-Instagram.  
-Facebook-Uppdateras löpande.  
-TV/Tidningar: Inget att rapportera 

§ 92 MCT & Utbildning - Kursverksamhet om Corona. mejl 
- Start2Ride svårt 
- Avrostning svårt 
- Anderstorp ska räkna på hur många som kan vara med. 
- Coronaansvarig 
- Möjligt att köra alla kurser utan Start2Ride. 

 
- Möte 20 mars med BA trafikskola 

 
24/4  avrostning bara för medlemmar 
9 maj gruskurs 
22 maj avrostning  
13 juni knix 
4 juli knix Moonriders 
 
Erik ska ha möte med instruktörerna 
 
Skylt som står över vägen. Trafiksäkerhetsutbildning 
Pris stor liggande skylt. 3000kr moms 
2,35x0,85 
 
3 st aspiranter från jkpg ska på examinering i skåne.  
 
 

- Erik har haft MCT-möte digitalt med 14 st. deltagare. Råd 
gavs ut om covid. Kiosk och mat kommer inte finnas på 
aktiviteterna. Utbildningar 2021. Framtiden på 5 år. Bygg 
upp på yngre deltagare. Aktiverande pedagogik för 
instruktörer är viktigt. 
Råd o riktlinjer påbyggnad kommer 



 
-Ny school sida med bokningssystem 
-Riktlinjer om milersättning 
-Planeringsträff planeras för instruktörer i Jönköping utomhus.  
-Marknadsföring om friskvårdsbidrag med mc utbildningar.  
 

§ 93 Vägspanare Inget att rapportera 

§ 94 SMC-medlemmar 
och klubbar 

Nya medlemmar 6 juni. 
Folder. A4 som viks tre ggr hos mc handlare. Klubbar, trafikskolor, 
café. Väcker upp vad smc:c fördelar 
 
 
 
Media om Boken. Dennis lägger in i boken.  
 

§ 95 Kommande 
aktiviteter  
 
 
 

Fredrik lämnar. Fia vice sekreterare fyllnadsval 
Leif lämnar som ordförande. Blir ledamot 
Stefan blir ordförande.  
Dennis blir vice ordförande 
 
Suppleanter  
Revisorena ställer upp igen 
Mötesordförande. Någon i styrelsen. 
 
 
Mötet via Teams. Riks mejlar ut till medlemmarna där man får 
anmäla sig. Senare skickas det ut en länk där ni kan deltaga.  
 
 
 
Årsmöte. Digitalt årsmöte 10 april kl.15. Förslagsvis på FB. Fredrik 
och Dennis fixar ett rum som de testar innan. Handlingar ska ut på 
FB och hemsidan. Leif ordnar kallelse.   

§ 96 MC-Folket 
Stoppdatum 

Stoppdatum MC-Folket 3/21 manusstopp 25/1. Utgivning v 13.  
4/21 manusstopp 6/4. Utgivning vecka 17. 

§ 97 Beslutsloggen Linor för uppsättning i förrådet. 
 
 
Utskick i MC-Folket. Dennis kollar priser med dubbelvikt A4. 
Förslagsvis om styrelsen, kurser, MCT och Start2Ride 22/5 med BA.  

§ 98 Övriga frågor Förrådet. En ansvarig. Vem? Städning och ordna med galgar och  
 
 
lådor  
Kläder. Beställa till Fia. Ligger hos brodyren 
 

§ 99 Nästa möte 6 april kl. 19 i Teams 

§ 100 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat 



   

Dag som ovan 
 
 
Mikael Hultberg   Dennis McCrady 
Sekreterare    Justerare   
 
 
Leif Rogö 
Ordförande 


