
Styrelsemöte SMC Östergötland den 18 novemer 2011

Närvarande: Frånvarande:
Lena Hedemo ordförande Börje Pettersson vice ordförande
Susanne Adolfsson sekreterare Karin Skoglund vice sekreterare
Tommy Petersson kassör Rickard Kindvall valberedning 
Sören Håkansson valberedning  
Andreas Holmberg ledamot  
Patrik Nilsson ledamot
Håkan Fredriksson suppleant
Eva Lindqvist suppleant

§ 1. Möteta öppnande
Mötet öppnades av ordförande Lena Hedemo.

§ 2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3. Föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll lades detta till handlingarna.

§ . Ekonomi
Oförändrade ekonomi sedan föregående möte.

§ 5. Post
Lena har fått en inbjudan till Centern i Mjölby till ett möte om trafik/fordonsfrågor. Lena hade dock ingen 
möjlighet att närvara på mötet.

§ 6. Manusstopp 12 december 2011.
Påminnelse om sista datum för material till aktivitetsbladet (13 januari 2012).

§ 7. Hemsidan
Samma som under manusstopp samt en julhälning.
En länk till distriktets vägspanare ska läggas upp på hemsidan samt att namnen på vägspanarna ska läggas till 
bland övriga styrelsemedlemmar.

§ 8. Aktivitetsbladet 2012
Följande material ska in i aktivitetsbladet från SMC Östergötland

 Pubafton på Vivllervalla i Linköpng – Andreas jobbar vidare med program och datum i april 
 Valborgskortegen 30 april, startplats samma som 2011.
 Broms och kurvkurs 5 maj ( Bråvalla????) 300 kr /pers
 Tjejavrostning 6 maj (Bråvalla ????)  100 kr /person
 Mc-dagen den andra onsdagen i maj Slaka Kyrka.
 Gustaf Wasa turen, 25-26 maj 2012 (Frank har kontakt med Ted)
  Grusswängen den 25 augusti 2012 med start klockan 10.00 på parkeringen Mobilia Mantorp
 Dacketuren 2012 – (Frank har kontakt med Ted)
 Linköpings Blodbad ????
 Åsrmöte SMC Östergötland den 23 september 2012 kloclan 14,00
 Ordförandemöte 25 mars 2012 Herbeta Restaurang Tuppen med start klockan 16,00.
 Bondgårdsrundan – Kolla med Kalle

§ 9. SMC boken 2012
             Alla datum för aktiviteter samt rabattställen ska kolla upp innan den 15 december och meddelas till Susanne, 

som sedan sammanställer detta och skickar in till Riks. Frank hanterar materialet för Dacketuren och Gustaf 
Wasa turen.



§ 10. Rabatter 2012
              När det gäller rabatter ska de rabattställen som vi har i SMC Boken och på hemsidan kollas upp innan den 15 

december då materialet till SMC boken ska vara inne. Susanne fördelar arbetet mellan styrelsemedlemmarna.

§ 11. Övriga frågor
              a) Lena informerar om att hon har blivit kontaktat av en tidigare styrelsemedlem som gärna vill hjälpa till med 

arbetet i styrelsen och som instruktör.

b) Nytt datum för ordförande boka in den 25 mars 2012 klockan 16,00 på Herrbeta Restaurang Tuppen.

c) Första helgen i december kommer några av distriktets instruktörer/funktionärer att vara på konferens. Eva 
tar tacksamt emot åsikter, frågor och synpunkter till konferensenPåpekande kommer upp på att det är bra om 
styrelsemedlemmarna blir bättre på att svara på de mail som skickas, så att man vet att man har tagit del av dt 
som skickas.

 
§ 12. Nästa möte kommer att hållas hemma hos Eva i Vikingstad den 15 januari 2012  med start klockan 14,00.

…................................................ …......................................................
Lena Hedemo, ordförande Susanne Adolfsson, sekreterare


