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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 18 april 2016 

 

Plats: Hemma hos Susanne Adolfsson, kl. 18.00 i Kimstad 

Närvarande: Frank Lindström, Sören Håkansson, Tommy Petersson, Sofia Lago, 

Susanne Adolfsson, Fredrik Fredriksson, Sara Ladell, Jan Paulsen, Annica Åkerström-
Olofsson,  

Frånvarande: Torbjörn Orell, Mikael Ilonurmi, Denise Lekander, Börje Pettersson 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes.  

 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören redogjorde för förbrukade medel gentemot lagd budget. Styrelsen 
fattade beslut om att kassörens form av redovisning är tillräckligt upplöst. 

 
§ 5 Inkommen post 
Ingen inkommen post 

 
§ 6 Manusstopp 
Manusstopp är 2/5. Tidning nr 4, utgivningsvecka 21,är det som artiklar 
kommer att komma in i. Under Mc-dagen skall information om våra KNIX-
körningar spridas eftersom det inte kom med i tidning nr 3. 

 
§ 7 McT 
Mc-dagen 24/4.  Susanne tar med tält och beach-flagga från Torbjörn.  
  Frank tar med flaggor, roll-ups och infoblad. 

Torbjörn ålades, igen, att kontrollera pris på 
sjukvårdsväska. 
 



Sida 2 av 3 

Oavsett väder måste instruktörerna vara på plats för att ta emot deltagarna 
som trotsar vädret.  
Övningskörning enl. aktivitetsbladet gäller, dvs KNIX och bromsövningar men 
inte på stora banan. 
 
Bråvalla 14/5 Frank och Lisa fixar mat 
  Sara och Jan osäkert om de kan komma maa jobb. 
  Sofia ansvarar för anmälan. 

Fredrik är på plats tillsammans med 
räddningstjänsten. 
Aspiranterna Anne-Marie, Hans och Michael kommer 
att vara på plats. 
 

Bråvalla 15/5 Annica, Torbjörn, Denise är på plats. 
  Fredrik måste närvara för att vi skall få vara där. 
  Sara och Jan osäkert om de kan komma maa jobb. 

Aspiranterna Anne-Marie, Hans och Michael kommer 
att vara på plats. 

 

 
§ 8 Hemsidan 
Susanne kan fortfarande inte administrera hemsidan varför mc-gudstjänsten 
ännu inte är upplagd. Susanne tar kontakt med Johnny på kansliet för att få 
hjälp med att kunna godkänna inlagt material. 

 
§ 9 Aktiviteter 2016 
Valborgskortegen 15 individer har skrivit provet för trafikvakter. 

Möte för trafikvakterna sker kl 17.00 vid starten på 
Idögatan. 
  

Grillkväll 19/5 Trollegater kl. 18.00 är grillen tänd. 
 
Touring för nyblivna medlemmar 29/5 McDonalds Mjölby kl. 10.00 
 
Start2Ride  Olika mc-handlare har tyvärr lämnat återbud, dock 

kommer bla. Automästarna. 
  Fredrik skall prata med Helen inför evenemanget. 
 Sofia har pratat med Nifa som tackade nej. 

 
§ 10 Ansvarsområde inför 2016-års KNIX 
McT redovisade endast vilka som kan jobba. 

 
§ 11 Rapporter 
Enkät från Mc-mässan föredrogs. 16 enkäter var inlämnade. 

 
§ 12 Övriga frågor 
Ordföranden meddelade att Automästarna vill lämna rabatter via vår hemsida. 
De skulle först ha ett eget möte om detta. 
 
Sekreteraren framlade exempel på de värdebevis SMC godkänt från olika mc-
handlare. Dessa skall finnas vid inskrivningen på Raceland. 
 
Styrelsen fattade beslut om att KNIX på Raceland kostar 250 kr för medlem 
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och 300 kr för icke medlem. 
 
Styrelsen fattade beslut på att tidigare föreslagen organisation och upplägg 
gäller som utgångspunkt. 
Uppstartsmöte KNIX genomförs 14/5 kl. 16.00 på Raceland i Norrköping. McT 
skickar kallelse. Sekreteraren skickar underlaget till McT snarast. 

 
§ 13 Nästa möte samt kallelse till extra årsmöte. 
Extra årsmöte 16/10 kl 14.00 på Bråvalla. Sekreteraren kallar till extra 
årsmöte, får underlag av ordföranden. Fredrik kontrollerar möjligheten till att 
nyttja lokalerna på Bråvalla. 
 
Nästa styrelsemöte är 23/5 kl. 18.00 hemma hos Tommy på Stengårdsvägen 
7 i Söderköping. 

 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 


