
 

ÖSTERGÖTLAND 

Protolkoll styrelsemöte 2 april 2017 

Plats: Vårdsbergs Golfklubb, Linköping kl. 17.00 

Närvarande: Frank Lindström,Sofia Lago, Tommy Petersson (ersättare för 
Sara Ladell ), Fredrik Fredriksson,Torbjörn Orell, Börje Pettersson, Mikael 
Ilonurmi och Denise Lekander 

Frånvarande: Sara Ladell, Jan Paulsen, Anurak Sawatdee Sören  
Håkansson 

 
§ 1 Mötets öppnande 
     Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
      Dagordningen föredrogs och godkändes 
 
§ 3 Föregående protokoll 
      Föregående protokoll lästes. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
       Inget nytt att rappotera 
  
§ 5 Inkommen post     
       

 Inbjudan till Riksårmötet i Kosta  
 Instruktörsutbildning från Patrik 
 Vägspanare inbjudan från Maria 

§ 6 Manusstopp 

    Fredrik läste upp vad som han har skrivit till kommande tidning. 

§ 7 MCT   

 Knix på Raceland , det ser hoppfullt ut att vi kan få hyra banan, Fredrik 
återkommer när vi har fått besked. 

 Till den examinerande instruktörgruskursen den 12-14 Maj  skickas 
från vårt distrikt Stefan Sundin , Bengt Dahl , Torbjörn Orell och ev. 
Mikael Ilonurmi.  

  Till kommande avrostning för Instruktörer , GIA och Resurser  8/4, 
14/4 och 15/4  lite dålig  respons . Fredrik skickar ut påminnelse till 
berörda. 

 Sara har fått kontraktet från LMS 
 Fredrik skriver in rätt datum på tidslinjen , det har blivit lite tokigt där. 
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§ 8 Hemsidan och Facebook 

    Inget nytt 
 

§ 9 Rapporter 

Inget nytt att rapportera om 
 

§ 10 Årsmöte 2017 

Frank åker och är med på ordförande mötet.  

§ 11 Aktiviteter 2017 

 Vi har fått tillståndet från polisen ang Valborgskortegen. Vakter behövs 
, Sofia  kollar om det går att rita upp kortegevägen i google maps 

 Det har blivit fel på det gula distriktsinformationsbladet . 
Tjejavrostningen är den 21/5 och Touring för nya medlemmar är den 
14/5.  

 Frank lägger in gruskursen den 26/8 i bokningsystemet 
 Start 2 Ride , planeringen fortsätter flera aktörer har tackat jag och 

kommer till denna dag. Denise fixar flyers som vi kan skriva ut och 
sätta upp på arbetsplatser , handlare mm. Säkerheten är viktig på 
Bråvalla , absorptionsmedel ( Jan har det som vi andvände när vi körde 
knix) , brandsläckare( Torbjörn lånar ut sina släckare) mm måste vi ha 
med . Kontroll kan förekomma. 
 

§ 12 Övriga frågor 

Inget 
 

§ 13 Nästa möte 

Onsdagen den 3/5 kl. 18.00 hos Tommy i Mogata 
  

§ 14 Mötets avslutande 
 Orförande förklarade mötet avslutat 

 

 

…………………………..               ………………………………….. 

Frank Lindström                              Sofia Lago  

                                                  ( ersätter Jan Paulsen som sereterare) 


