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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 19 februari 2017 
 

Plats: Veteranbilsklubben Norrköping , kl. 16.00 

Närvarande: Frank Lindström, Sofia Lago, Sara Ladell, Jan Paulsen, Sören 
Håkansson, Tommy Petersson, Anurak Sawatdee, Håkan Johansson, Fredrik 
Fredriksson, Torbjörn Orell, Börje Pettersson 

Frånvarande: Mikael Ilonurmi, Denise Lekander 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes 
 

§ 3 Föregående protokoll 
Hans Westberg är villig att åka på Grusinstruktörs-kurs. Frågan är ställd av 
sekreteraren och handläggs av MCT. 
 
Blodbussen är tillfrågad av Denise. Blodbussen meddelade att de inte kommer till 
MC-dagen m.h.t. utfallet av enkätundersökningen som genomfördes. De kommer 
gärna en vardag vid ett annat tillfälle och då vill de också ha en föranmälan om hur 
många som kan tänka sig att lämna blod. 
 
Är reklamblad för medlemskap i SMC uppsatta? De kommer att sättas upp i närtid av 
Anurak på trafikskolor i länet. 
 
Har samtliga tagit del av “Riktlinjer för användning av sociala media inom SMC”? 
Huvuddel har tagit del av riktlinjerna. 
 
Ur protokoll 11 december 2016: Har ordföranden undersökt intresset för 
klubbordförandeträffar bland klubbarna i länet? 3 klubbar är intresserade. Ett förslag 
från en klubb var att ha en ”loppis”. Ordföranden pratar mer med Peter om förslaget. 
 
Ur protokoll 13 november: Har det framkommit någon kollektion av profilkläder till 
styrelsemedlemmar? Kassören anförde att en kollektion är framtagen och nämner 
samtidigt att det är dyrt att införskaffa kläder på Yrkesprofil kläder i Norrköping (YP). 
Ordföranden meddelade att det skall vara likformiga kläder inom distriktet. Styrelsen 
fattade beslut om att vi skall ha röda jackor samt svarta skjortor. 
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Ur protokoll 25 september: Har ordföranden undersökt möjligheten att genomföra 
KNIX på Björkvik? Svaret vi har fått är att en dag på Björkvik kostar 8000 kr. 
Styrelsen fattade beslut om att inte gå vidare med Björkvik-alternativet. 
 
Ur protokoll 31 juli: Har Börje undersökt möjligheten till att ha årsmötet 2018 på 
LMS i Linköping? Börje kontrollerar och återkommer innan nästa styrelsemöte. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget och anförde att ”länstian” har inkommit.  
Kassören anförde att budgeten för kommande verksamhetsår kommer att se 
annorlunda ut maa det förlängda verksamhetsåret. Håkan föreslog att genomföra 
bokslut för de sista 6 månaderna 2016. 

§ 5 Inkommen post     
Elmia-mässan. Kan någon närvara på den och hjälpa SMC Jönköping? Svaret var att 
det blir svårt. 

Likabehandlingspolicy och läget i certifierings-processen har inkommit till distriktet.  

Avtackningspresent till Manicken på Handelsboden? Styrelsen fattade beslut om att 
bidra med 300 kr. Ordföranden samtalar med Marita om detaljerna. 

Inbjudan till Bikers Day 6/5 vid City Gross Linköping har inkommit. Närvaro är önskad 
mellan kl. 12 och 18. Tältet bör vara med. Ordföranden ber att få återkomma till 
klubbarna. 

Fransson/Israelssons trafikskola vill vara med på MC-dagen och tillåta provkörning. 
Styrelsen fattade beslut om att tillåta körning på vägen upp mot Klubbhuset för LMS. 

§ 6 Manusstopp 
Fredrik läste förslaget som skickas in i mars. Sekreteraren påpekade att vi inte skall 
använda benämningen ”Gula Bladet”. 

§ 7 MCT     
Tolvmannabacken vill ha 1000 kr för hyra av grusplanen samt 1000 kr för hyra av 
toaletter (om vi städar dem efter oss). Styrelsen fattade beslut om att vi bokar både 
grusplanen och toaletterna samt att vi genomför gruskursen. 
 
Skall det införskaffas nya/fler västar? Frågan ställd via epost. Styrelsen fattade beslut 
om att införskaffa 10 st aspirantvästar i storlek XXXL samt 4 st CREW-västar. 
 
I dagsläget är vi 2813 medlemmar. Det är en ökning med 41 medlemmar sedan 
årsmötet. Det är en positiv ökning. Kanske har KNIX bidragit till detta. 
 
MCT behörigheter: Medlemsregistret samt grundkurser. 
Grundkurser är reviderade. 
 
Presentkort från SMC Östergötland. Hur skall det vara utformat? Förslag lämnat av 
MCT. Styrelsen fattade beslut om att förslaget gäller. 
 
Avtal mellan SMC Riks och SMC Östergötland. Skall MCT signera? Styrelsen fattade 
beslut att sekreteraren signerar. 

MCT föredrog förslag på upplägget inför MC-dagen 2017-04-17. Upplägget fastställs 
på instruktörsavrostningarana. Personalen kommer att rotera under dagen.  

Torbjörn har pratat med LMS och nu kan vi göra ett sam-arrangemang vilket innebär 
att vi slipper betala hyra för vår gruskurs på LMS. 
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§ 8 Hemsidan och Facebook 
Sofia har rensat lite på hemsidan. Det mest aktuella skall vara synligt och vissa 
händelser som ligger längre fram i tiden kommer då att bli osynligt. 
Sofia vill ha bilder på instruktörerna i skinnställ och instruktörsväst. 

Nyttan med styrelseforum på SMC när ingen läser eller kommenterar/svarar? Vet folk 
hur man prenumererar på ett forum?  

§ 9 Rapporter 
Hoj-X var enligt deltagarna bra 

§ 10 Årsmöte 2017 
Genomförs 13/5 på Bråvalla efter Custom- Touringkursen 

§ 11 Aktiviteter 2017 
Sofia lämnar tillståndsansökan för Valborgskortegen till polisen i Linköping. 
Eventuellt kan vi få låna VAKT-västar av NVBK (Håkan Johansson).  
Som tack, till dem som är vakter, bjuder distriktet på grillkväll. 

Fredrik har pratat med ägaren till Raceland. Anläggningen skall säljas till varje pris 
och det är i dagsläget oklart om vi kan nyttja anläggningen under 2017. 

Fredrik jagar tillstånden hos kommunen för Start2Ride, 28/5, och aktiviteter 

Tommy har fått klartecken av Heléns och Automästarna att delta i Start2Ride. 
Tommy pratar vidare med Yamaha och Fredrik pratar med Ecrotech. Frank pratar 
med Beviks om de vill vara med. 

§ 12 Övriga frågor 
Mer info kommer om när grusinstruktörskursen går av stapeln. Fredrik kontrollerar 
om det är en examinerande instruktörskurs. 

§ 13 Nästa möte 
2 april kl.17.00 Vårdsbergs Golfklubb. Sofia kontrollerar med Krister om det är okej. 

§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för lånet av lokalen och förklarade mötet för avslutat. 
 

 

 

 

...............................................  ............................................ 

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 


