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ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 11 mars 2018 

 

Plats: Restaurang Tuppen, Herrbeta, kl. 16.00 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Torbjörn Orell, Sara Ladell, Sofia 
Lago, Tommy Petersson, Sören Håkansson, Börje Pettersson, Denise Lekander 
Håkan Johansson, 
 
§ 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 och godkändes 
Budget och kontoplan har skickats ut av kassören. 
Qnyppling MC hänvisades till kalendern för att sprida sin avrostning. 
 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören diskuterade med revisorn angående en post. Denna var lätt identifierbar. 
Kassören fick beröm för ordningen i kassaboken. 
 
Diskussion fördes om hur kursverksamheten budgeterats. 
 
Diskussion fördes också om hur medel skall komma distriktets medlemmar till gagn. 
 
Avtalet för MC-dagen på LMS har inkommit. Kassören och styrelsen upplever detta 
som dyrt. Torbjörn bad om att få ett samtal med banansvarig för att diskutera priset 
än en gång. Styrelsen arbetar för att genomföra MC-dagen på annan plats 2019. 
 
Styrelsen fattade beslut om att inköpa presenter till de som lämnar styrelsen under 
detta år. 
 
§ 5 Inkommen post 
Råd och riktlinjer v 3.0. Erbjudande har inkommit om att få en föreläsare från SMC 
Riks. MCT letar datum för att gå ut med till alla funktionärer. 
 
Instruktörsvästar. Generalsekreteraren har ställt frågan om alla nya instruktörer 
beställt sina instruktörsvästar. MCT har svarat att så har skett. 
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MC-gudstjänsten i Slaka krockar med grillkvällen i Trollegater enl. en av våra 
medlemmar. Tyvärr krockar det pga att kyrkan ändrat datum. 

§ 6 Manusstopp     
29/3 är manusstopp. Denise gör en artikel om årsmötet i Kisa, grillkvällen i 
Trollegater, Morsdags-KNIXEN samt MC-mässan i Norrköping. 

§ 7 MCT 
LMS har ännu inte lämnat svar på de bokningar vi har gjort. MCT kommer att 
kontakta dem. 
 
Funktionärskort är framtaget och anses vara tillräckligt bra. 
 
Nya resurser: Tre stycken nya har tillkommit och vi hälsar dem välkomna. 

§ 8 Sociala medier 
Fråga har kommit om att vi skall ha ett register med handledare. Sofia fick i uppgift 
att kontrollera detta med SMC Riks om möjligheten att ha ett sådant. 

§ 9 Aktiviteter 2018 
Gruskurser på Lianstorp går ej att genomföra under 2018 pga ombyggnad. På 
Kråkvilan är det möjligt och på LMS kommer det att kosta en del pengar. Torbjörn 
preliminärbokar ett antal tillfällen på LMS under morgondagen. 
Sofia har skickat förfrågan till andra ställen, men ej ännu fått svar. 
Torbjörn har pratat med LMS Enduro på Prästtomta om ett ev. utbyte. LMS Enduro 
önskar dessutom att få låna grusinstruktörer. 
 
25/5 genomförs ”Orange Day” till förmån för misshandlade kvinnor. Styrelsen fattade 
beslut om att ordföranden undersöker saken vidare. 
 
HLR är bokat av Anurak och genomförs 14/4 i klubbhuset på LMS.  
Ordföranden anförde att kursen bör vidareutvecklas till LABCDE. Denise undersöker 
om en av hennes kollegor är villig att hjälpa till. 
 
§ 10a Årsmöte SMC Östergötland 24/3 2018 
Verksamhetsberättelse kommer att skrivas under av styrelsen på årsmötet. 
Sekreteraren kontrollerar vilken sista dag för anmälan till årsmötet är. 
 
§ 10b Årsmöte SMC Riksorganisationen 21/4 2018  
Troligtvis genomförs ordförandemöte samtidigt. Styrelsen fattade beslut om att 
ordföranden deltar i mötet. 

§ 11 Övriga frågor 
INTET 
 
§ 12 Nästa möte 
24/3 kl. 13.00 i Kisa Motormuseum innan årsmötet. 

§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade samtliga närvarande 
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...............................................  ............................................ 

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 


