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Protokoll Iiirt vid SMC Jönköpings Iän styrelsemöte dcn 12 oktober 2021

Plats: Jönköpings idrottshuslJohans C*fe o Bistro kl18-20

Nällarande:
Stefan Jönsson, ordliirande
Jan Karlsson
Johan Wbsterberg
Dennis McCrady
Elisabeth Wiberg yice sekreteråre
Björn Deichmann, suppleant
CamiIIa tindberg, suppleant
Erik Hedman, MCT

Frånvarande:
Leif Rogö
Ina Näsmar§ suppleant
Mikael Hultberg, sekreterere

Årende § 33-§100

§ 83. Öppnande: Ordftirande Stefan Jönsson håilsade viilkommen och öppnade rnötet

§ 84. Närvaro: §e ovan

§ 85. Justerare: Beslutades att utse Jan Karlsson till justerare av protokoilet
§ 86. Godkännande av d*gordning:

Föreliggande ftirslag till dagordning godklindes

§ 87. Föregående protokoll: : ..

Föregående protokoll godkåindes

§ 88 Ekonomi: Kassören redovisade ekonomin
§ 89 Skrivelser/mail: Våistbeställningar till MCT skal1 göras. Erik kollar och fixar med det
§ 90 Rapporter: Inget att rapportera

§ 91 Media: Inget att rapportera

§ Sä ffiffYx -Info angående nya banor frr våra kurser bordlägges till niista möte då
Mikael ev har den informationen
-Janne och Erik har diskuterat om olikaroller i gruppen
-VinterkPiff där ideer/dokumentation/arbetsuppgifter skall dryftas,
ftirslag på 11 alt 12 december
-Att vi inftir eventuella gruskurser på fiirsvarets mark i Eksjö skall vara
ansvariga men, vi önskar och tror att det vore till gagn frir SMC, om Riks

förhandlar fram avtal med fortifikationsverket för gruskurser på deras
militära marker"

-Hur betalningen ftir kurserna skall gå till diskuterades, ftirslag på att de
skall kosta lite olika, kan då låittare ä info om samt separera de olika
kurserna
-Johan kollar med banken angående swishltel.nummer
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§ 93 Yägspånare: - Inget att rapportera

§ 94 SMcmedlemmar och klubbar:
2 nyamedlemmar sedan fiirra mötet. Totalt 26 klubbar

§ 95 Kommande aktiviteter:
-Konferenshelg i3-14l11 påArlanda, dock ej bestämt i nuläget om den
kommer att genomftiras
-Klubbkonferens 21111 NMCC kl 15, vilka kommer att niirvara?
-Mc mässa i Ullared 28-31/10
-ev kortege/SMc event Jönköpingsfestiva-len maj-22

§ 96 MC-folket: Se foregående protokoll
§ 97 Beslutsloggen: HLR utbildning kommer att genomftiras vid två tillfiille nvtxen-Z?

främst ftir instruktörer och funktioniirer

§ 98 Övriga frågor: -Björn skall skriva en motion angående om att ev arvode skall ges

till instruktörer/funktioniirerlstyrelsemedlenlmar.
-Jackor till instruktörerls§relsen åir bestiillda av Elisabeth.
-Stefan kollar med banken om behörighet till MCT(Janne)
-Dennis skall bestäla material/info från SMC Riks
-QR kod till SMC sidan åir ett önskemål,tar det vidare till Riks, vem?
-Förslag på julbord, Slottsvillan/Ilva den 11 december
-Förslag päatt Leif rir kontaktperson angående om SMC skall nåirvara
någon dag på Jönköpingsfestivalen(2 7 -29) maj-22

§ 99 Nästa möte: 9 november kl 18 på Harrys

§ I00 Mötet avslutas: Ordftlrande tackade for visat intresse ooh firrklarade mötet avslutat.
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