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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 31 juli 2016 

 

Plats: Hemma hos Frank Lindström, kl. 17.00 i Kuddby 

Närvarande: Frank Lindström, Sofia Lago (ersättare för Annica), Sara 
Ladell, Jan Paulsen, Börje Pettersson, Denise Lekander (ersättare för 
Torbjörn Orell), Mikael Ilonurmi 

Frånvarande: Torbjörn Orell, Susanne Adolfsson, Sören Håkansson, 
Tommy Petersson, Annica Åkerström-Olofsson, Fredrik Fredriksson 

 

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

 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget, vilket innebar ett +/- 0 kr. 
Kassören måste ha kursverksamhetsunderlag för kommande budgetår till 
nästa styrelsemöte från styrelsen (MCT samt ordföranden).  
Kassören har ett utkast till budget för nästkommande budgetår, men saknar 
underlag från McT avseende kursverksamheter. 
 

§ 5 Inkommen post 
Ingen post har inkommit 
 

§ 6 Manusstopp 
Intet att rapportera. 
 

§ 7 McT   
McT skall till nästa möte framkomma med förslag till datum då gruskurser kan 
genomföras.  
McT skall innan nästa styrelsemöte ha genomfört en “provkurs på grus” med 
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styrelsens medlemmar. 
McT skall snarast eftersöka möjligheterna till att genomföra 4 KNIX-tillfällen i 
Norrköping och 4 KNIX-tillfällen i Linköping och redovisa resultatet senast i 
samband med årsmötet. 
McT skall till nästa styrelsemöte ha beställt “Råd och Riktlinjer” samt mer 
material från kansliet. 
Ordföranden ställde frågan om hur många som kommer på KNIX 3/8. Det 
framkom att det endast är en handfull som kommer. Styrelsen menar att det 
inte är någon panik, eftersom vissa inte kan lämna svar förrän tisdag kväll. 

 
§ 8 Hemsidan och Facebook 
Hemsidan lever och administratören har även lyckats att få in bilder. 
Artikeln som Bänkt skrivit, är även inlagd på hemsidan. 
KNIX-kurser är flyttade till mappen “School” i vänsterkanten på hemsidan. 
Facebook-gruppen “städas” från gamla inlägg av administratören innan nästa 
styrelsemöte. 

 
§ 9 Rapporter 
Funktionärsdagen 4/7 på Gelleråsen genomfördes av 8 st distriktsmedlemmar 
och upplevdes som lärorik.  
 
§ 10 Aktiviteter 2016 samt 2017 
Styrelsen fattade beslut om att Fiffi och Annica skall ha Swish-behörighet. 
Kassören ansvarar för att det blir genomfört innan….. 
 
Sören önskade att gruskurs samordnas med “Grusswängen”. Med detta 
föreslog styrelsen att flytta “grusswängen” till en söndag för att kunna 
genomföra gruskurs på lördagen innan. McT samordnar detta med Sören 
innan årsmötet. 
 
Grillkvällar bör införlivas med en tur på hoj till grillstället. Ansvarig för att 
detta införs i det “gula bladet” som går ut till medlemmarna, är informatören. 
 
Ordföranden kontrollerar om någon kan tända grillen i Stocklycke 9/8 
eftersom denne är på Gotland. 
 

Valborgskortegen 2017. Inget beslut fattades. 
 
Mc-dagen 2017 på LMS kontrolleras av Börje Pettersson. Det måste finnas 
möjlighet för andra fordonstyper än 2-hjuliga att delta (CanAm, Quad, etc). 
Ordföranden undersöker möjlighet till att låna CanAm och Quad för att 
möjliggöra för instruktörerna att få en uppfattning om hur dessa fordon bör 
framföras. 
 
Custom/Touringkurs 2017 samt Tjejavrostning 2017 på Bråvalla föreslogs 
att förnya innehållet. “Vad som skall ingå I en grundkurs” är ett bra 
grunddokument. McT ålades att överse detta dokument. 
 
Bondgårdsrundan 2017 enligt 2016. 
 
Grusswängen enligt 2016. 
 
AK/BKK på storbana förslogs att införlivas i aktiviteter 2017. McT ålades att 
undersöka möjligheten och inkomma med förslag till styrelsen senast till nästa 
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styrelsemöte. Sekreteraren ålades att kontrollera möjligheten till att få TL-
status. 
 
Meka-hoj kurs föreslogs att genomföras. Ordföranden kontrollerar med 
Automästarna om de kan hjälpa till. 
 
§ 11 Årsmöte 2016 
Datum för ordinarie årsmöte är, sedan tidigare bestämt till, 16/10 kl. 14.00 på 
Bråvalla. Kallelsen är inskickad till länsspalten i MC-folket av sekreteraren. 
 
Versamhetsberättelse 2016:  
Börje lämnar underlag till sekreteraren avseende “Bondgårdsrundan” och 
Sören lämnar underlag avseende “Grusswängen” senast den 15:e september 
2016. 
McT lämnar underlag avssende samtliga kurser som genomförts under det 
gångna verksamhetsåret till sekreteraren senast den 15:e september 2016. 
Sekreteraren sammanställer insänt underlag till distriktets 
verksamhetsberättelse. 
 
Ordföranden föreslog att årsmöte 2018 skall genomföras i Linköping på LMS 
kansli. Börje kontrollerar möjligheten till detta. 

 
§ 12 Övriga frågor 
Intet 

 
§ 13 Nästa möte  
Söndagen den 25 september kl. 17.00 på restaurang Tuppen i Herrbeta. 
 

§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 


