
 
Sida 1 av 3 

 

ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 1 oktober 2017 
 

Plats: Hemma hos Sara och Jan, Bankekind, kl. 19.00 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Tommy Petersson, Sara Ladell, 
Denise Lekander, Torbjörn Orell, Anurak Sawatdee, Sofia Lago 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes.  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget.  
AK BKK på Mantorp Park gick i princip jämnt ut ekonomiskt. 
Kassören förde en diskussion med grusansvarig om hur budget och planering 
genomförts. 
Diskussion fördes om att dela överskott från den första gruskursen som vi 
genomförde den 26/5. Styrelsen fattade beslut om att hälften av överskottet från 
gruskursen skall betalas till LMS. Torbjörn ålades att prata med LMS och tillse att en 
faktura kommer kassören tillhanda. Belopp, som avses, erhåller Torbjörn från 
kassören. 
Diskussioner fördes om hur distriktet skall återgälda något till våra medlemmar. Inget 
beslut fattades. 
Kassören påminde om att få in budget för 2018 års kursverksamhet. Inriktningen är 
att den skall vara klar innan årsskiftet. 

§ 5 Länsförsäkringar Bank - Marginalen Bank    
Styrelsebeslut med protokoll krävs för att byta bank. 
Styrelsen fattade beslut om att ordföranden äger rätt att avsluta Länsförsäkringar 
Bank och föra över pengarna till Marginalen Bank. Protokollsutdrag skall bevittnas av 
två av varandra oberoende individer i styrelsen. 

§ 6 Inkommen post 
Denise har, av ordföranden, fått uppgifter om när aktivitetsbladet skall vara klart. 

§ 7 Manusstopp     
Nästa manusstopp är 30/10. Denise skriver ett inlägg. 
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§ 8 MCT 
Hans Westberg önskar att få en KNIX-dag för MC-klubben 0121. Styrelsen fattade 
beslut om att bevilja detta. 

MCT fortsätter att dialogisera möjligheten att köra en 4-dagars AK BKK på LMS 
tillsammans med SMC Västmanland. 

Det inkom förslag om att köra Start2Ride i SVEMOs regi på Raceland. Där skulle det 
finnas möjlighet att provköra Honda 100 och 125:or. Torbjörn undersöker möjligheten 
till detta med SVEMO, I samband med detta skall även alla trafikskolor tillfrågas om 
de vill delta. 
MCT fick i uppgift att lägga fram förslag på datum för detta evenemang. 

MCT skall erhålla underlag av grusinstruktörerna för datum då gruskurser avses 
hållas. Senaste datum är 20 november. 

§ 9 Hemsidan och Facebook 
Sofia meddelade att hon påannonserat gruskursen den 14 oktober. 

§ 10 Aktiviteter 2018 
Årsmöte planeras till 2018-03-24 kl. 14.00. Plats är ännu ej bestämd. Kallelse skickas 
av sekreteraren i aktivitetsbladet. 

MC-dagen på LMS planeras att genomföras 2018-04-21 alternativt 2018-04-28.  
Torbjörn kontrollerar möjligheten med LMS. 

Valborgskortegen genomförs som vanligt. Kalle Viking kör som vanligt sist så att 
flaggvakterna vet när kortegen har passerat. 

Custom- och Tjejkurs på Bråvalla planeras att genomföras 2018-05-05--06. MCT 
kontrollerar nyttjanderättsavtalen samt söker polistillstånd. Sekreteraren ansöker om 
medlemsskap i Bråvalla Flyg Förening i syfte att kunna nyttja lokalen. 

Medlemstouring planeras till att genomföras som en tur till Västmanland. Sofia 
planerar turen. Föranmälan krävs för att vi skall kunna boka vandrarhem motsv. på 
slutet av dagsetappen. Turen planeras till att genomföras 2018-06-09--10. Sofia tar 
fram en budget och delger kassören. 

Grillkvällar dryftades och styrelsen fattade beslut om att endast genomföra två 
grillkvällar. 

Sofia lyfte idén om att kombinera en vägkörning med KNIX. Idén finslipas av Sofia 
som återkommer. Genomförandeansvarig är Sofia. 

Gruskurser kommer att genomföras vi 4 st tillfällen. 2 st tillfällen planeras att vara 
grundkurser och 2 st planeras att vara påbyggnadskurser. Grusinstruktörerna 
inkommer med förslag på datum till MCT och budget till kassören innan 
aktivitetsbladet skall tryckas 20 november. 

Bondgårdsrundan planeras till att genomföras 2018-07-29. Genomförandeansvarig 
är Börje? 

Grusswängen planeras till att genomföras 2018-08-26 och skall gå från Norrköping 
till Nyköping. Genomförandeansvarig är Sören.  

Kurs med STR från förra protokollet bordlades. 

Avslut för styrelsen diskuterades. Tommy fick i uppgift att kontrollera vad som finns 
att tillgå. 
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§ 11 Storkurshelgen 
Sofia Webmöte, Denise Infomöte, Tommy Ordförandemöte, Frank Guidemöte, Sara 
Kassörmöte, Sofia Ordförandemöte, Jan MCT, Anurak MCT, Torbjörn Styrelseteknik, 
Jan Persson Intromöte. 

§ 12 Övriga frågor 
INTET 

§ 13 Nästa möte 
29/10 kl. 16.00 på Restaurang Tuppen, Herrbeta 

§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat. 
 

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 


