
Styrelsemöte SMC Östergötland 18 september 2013

Närvarande: Förhinder:
Ordförande Frank Lindström  
Vice ordförande Håkan Fredriksson Ledamot Andreas Holmberg  
Sekreterare Susanne Adolfsson Ledamot Karin Skoglund Jansson
Kassör Tommy Petersson   Suppleant Marianne Jansson
Ledamot Sören Håkansson Suppleant Annica Åkerström Olofsson
Valberedning Börje Pettersson Valberedning Lena Hedemo

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Frank Lindström

 

§ 2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes efter genomgång.

Punkten avseende Historiska turer 2014 kommer att tas upp vid senare tillfälle 
då Ted i dagsläget inte har kunnat ge klartecken på om han kan ställa upp på 
detta under kommande år.

§ 4 Ekonomisk rapport
Räkningen för vårt 50 års firande i distriktet har betalats in med ca 8 000 kr. 
Annars inga förändringar från föregående möte.

§ 5 Inkommen post
• Nya mallar har kommit från Riks.
• Ny instruktörslista har kommit från Riks.
• Inbjudan till storkurshelgen i november månad har kommit. Anmälan kommer 

att göras efter vårt årsmöte.

§ 6 Manusstopp för MC Folket
Håkan lämnar in materialet gällande den nya styrelsens sammansättning och 
delar av verksamhetsberättelsens/inriktningen till kommande nummer av MC-
Folket.

Frank kommer att skriva ihop en liten skrivelse om vår kortegekörning till 
Motala med efterföljande besök på Motormuseet för att fira att SMC ”fyllt” 
50år.

§ 7 Hemsidan
Uppdatering har skett på hemsidan.
Det finns flera bilder inlagda från vår kortegekörning till Motala.



§ 8 Gruskurser

Annica har varit i kontakt med SMC Södermanland och prata om eventuell 
hjälp med gruskurser. Då hon inte är närvarande kommer frågan att tas upp 
på kommande möte. 

§ 9 SMC Östergötlands årsmöte

Frank kommer att lägga in en påminnelse om vårt kommande årsmöte på vår 
Facebookgrupp.

Tommy visar upp kommande budgetförslag, som godkänns av närvarande 
styrelsemedlemmar.

Verksamhetsberättelsen skrivs under av närvarande styrelsemedlemmar. 
Frank kommer att ta kontakt med Andreas och Karin och ordna deras 
påskrifter innan materialet kopieras.

Håkan ordnar med skyltar och flaggor.

Susanne ordnar med fika.

§ 10 Rapporter                                                                         

a) SMC 50 års firande

Frank berättade lite om den flaggkörning som körts i distriktet.

b) Ordförandemöte 2013

Tommy Petersson rapporterad om vad man pratat om på ordförande mötet i 
samband med Riks årsmöte i Uppsala föregående helg.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 12 Nästa möte                                                                                         
Datum för nästa möte kommer att bokas efter årsmötet 22 september.

§ 13 Mötets avslutande                                                                                 
Ordförande Frank Lindström förklarade mötet avslutat

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


