
Styrelsemöte SMC Östergötland 12 december 2013

Närvarande: Förhinder:
Ordförande Frank Lindström Valberedning Lena Hedemo
Vice ordf Annica Åkerström Olofsson
Kassör Tommy Petersson 
Sekreterare Susanne Adolfsson
Ledamot Andreas Holmberg
Ledamot Sören Håkansson
Ledamot Torbjörn Orell
Suppleant Fredrik Fredriksson
Suppleant Carl Andersson
Valberedning Börje Pettersson

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Frank Lindström

 

§ 2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 4 Ekonomisk rapport
Inga stora förändringar sedan föregående möte.

§ 5 Inkommen post
Mail från Riks till Frank, uppföljning från Storkurshelgen, bland annat  
minnesanteckningar. 

§ 6 Manusstopp för MC Folket
Susanne har skickat in till nästa nummer av Mc-Folket.

§ 7 Hemsidan
God Jul hälsning med bild ska läggas in på hemsidan.
Susanne har lagt ut information om resa till Mc-mässan genom Mjölby Mc-
klubb samt en påminnelse om sista datum för att få med material till SMC-
boken.

§ 8 Nyhetsbrev via mail till medlemmarna

En medlem har hört av sig och undrar om det är aktuellt att skicka ut 
nyhetsbrev i distriktet. I dagsläget ser vi inget behov av detta, men uppstår det 
ett behov under året så kan det bli aktuellt.



§ 9 Administratör på Facebook

Närvarande styrelsemedlemmar beslutar att vår Facebookgrupp kommer att 
vara öppen för alla som vill vara medlemmar och. Fredrik kommer att vara 
ansvarig för att ha koll på vad det är för inlägg som kommer 

§ 10 Beställning av profilkläder

Fredrik, Tobbe, Carl, Annica och Tommy är i behov av profilkläder. 

Andreas tar kontakt med Riks för att få nytt lösenord så att en beställning kan 
göras. Så att beställning kan ske under nästa möte.

§ 11 Föreslagna aktiviteter 2014

a) HLR-kurs

Alla instruktörer ska gå en HLR-kurs. Annica har en kontakt som kan tänka sig 
hålla en kurs för våra instruktörer. Annica kollar upp kostnaden och 
återkommer.

b) Grillkvällar

Tre grillkvällar kommer att ordnas under sommaren. Första kvällen blir den 14 
maj vid sjön Skiren i Lotorp. Den 11 juni samlas vi vid Stocklyckehamn vid 
Vättern i natursköna Omberg och den 20 augusti håller vi till vid Trollegate 
grottor utanför Rimforsa.

Grillarna tänds vid 18,00 vid dom olika tillfällena. Var och en tar med sig det 
som man vill äta/grilla. Vi håller med grillen. 

c) Start2ride

Ett samarbete mellan handlare och körskolor. Fredrik, Tommy och Andreas 
får i uppdrag att ta kontakt med flera olika handlare och körskolor både i 
Norrköping och Linköping för att se om det finns något intresse.

d) Motorcykelnsdag på Nationaldagen 6/6

Närvarande styrelsemedlemmar beslutar att vi inte kommer att lägga ner 
någon energi på detta i år.

e) Deltagande på Handelsbodens aktiviteter

Då vi i dagens läge inte har några datum får vi återkomma med denna fråga.

f) Aktivitetsbladet 2014

Susanne ser till att följande aktiviteter kommer med i aktivitetsbladet samt i 
SMC boken: 

21 april Mc-dag i Linköping, 30 april Valborgskortegen, Touring och 
customkurs 3 maj, tjejavrostning 4 maj, 27 juli Bondgårdsrundan, 
30 augusti Grusswängen, 21 september årsmöte samt 3 grillkvällar.



§ 12 Distriktsaccess

Andreas tar över Håkans distriktsaccess

§ 13 Rapporter                                                                                        

a) Ordförandemöte november 2013

Inte så stort deltagande på mötet, men dom som var tyckte det vara trevligt 
och givande.

§ 14 Övriga frågor  

a) Klubbar

Frank har fått en ny lista på klubbar från Ingela på Riks. I dagsläget finns det 
22 aktiva klubbar i distriktet. Frank mailar ut listan till alla.

b) Rabatter

Andreas kommer att skicka julkort till de olika rabattställena som vi har i 
distriktet.

c) Gruskurs

Vi kommer försöka ha en grusinstruktör på Mc-dagen i Linköping samt en 
baskurs för grusåkning. Tas upp på nästa möte.

§ 15 Nästa möte                                                                                         

Nästa möte har vi hemma hos Annica den 21 januari klockan 18,00.

§ 16 Mötets avslutande                                                                                 
Ordförande Frank Lindström förklarade mötet avslutat

…................................................ …...................................................
Frank Lindström, ordförande Susanne Adolfsson, sekreterare


