
Styrelsemöte SMC Östergötland den 18 mars 2012

Närvarande: Frånvarande:

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

Inbjuden gäst:
Frank Lindström

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Lena Hedemo.

§ 2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes efter genomgång.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna efter genomgång.

§ 4 Ekonomisk rapport
För närvarande finns det  213 344,56 kr på plusgirot och 116 738,78 
kr på bankkontot.

§ 5 Inkommen post
En ny klubb har kommit till i distriktet, Busriders. (21 medlemmar)

§ 6 Manusstopp Mc-Folket
Nästa manusstopp är den 19 mars
Alla distriktets aktiviteter i maj månad kommer att skickas.

§ 7 Hemsidan
• Susanne har ändrat/lagt till nya uppgifter kopplat till SMC Boken.
• Patrik ska kolla så att inte gamla aktiviteter från 2011 finns kvar 

på hemsidan.
• Patrik lägger ut en fråga om vad man skulle kunna hitta på för att 

fira SMC´s 50 års jubileum 2013.



§ 8 Kommande aktiviteter
a) Ordförandemöte, 4 klubbar som har anmält att dom kommer.

Det finns 24 SMC anslutna klubbar i distriktet.

b) Valborgskortegen körs från samma plats som förra året. 
Lena ordnar med annonsering i Corren med info om startplats/tid.
Kalle tar kontakt med Polisen och söker tillstånd för kortegen.

c) Broms- och kurvkurs 5 maj 10,00-17,00
                 Klart med Bråvalla, sista anmälan till Lena den 1maj.
                 Håkan kollar upp möjligheter att få sopning av den del av banan

   om vi vill använda oss av.
                 Planering att ha tre olika stationer istället för två som vi hade förra 

    året. 
                 Lena och Kalle kollar med dom instruktörer som vi har i distriktet, 

vilka som kan tänkas ställa upp. Karin ordnar med fika/mat under 
dagen..

             d) Fortbildning 6 maj (Tjejer)
                 Klart med Bråvalla.

     Karin ordnar med kaffe och kaka.

e) Mc-dagen 13 maj
Planeringsmöte den 19 maj på Linköpings Motorstadion, Kalle 
representerar SMC på mötet.
SMC bekostar som vanligt maten för de som hjälper till och arbetar 
under dagen.

f) Gustav Vasa turen
Frank lämnar över underlag som ska läggas in på hemsidan till 
Patrik.  Anmälan ska göras till Frank.
Informationsmaterial kommer att mailas till alla mc-handlare i 
distriktet.
Frank tar kontakt med SMC Sörmland och ser om man vill lägga 
upp information om Gustav Vasa turen på sin hemsida.
Profilkläder till Ted och Frank – turkosa tröjor storlek XXL och XL 
och SMC reflexväst. Susanne beställer tröjor

§ 9 Rapporter
a) Öppethushelgen 30 mars – 1 april

Beviks - Kalle och Håkan (lördag), 
Lena (söndag)

Dan Nilssons Mc-affär - Frank kollar när dom har öppet
Motorbolaget - Frank (lördag)
Handelsboden - Tommy och Sören (lördag)

Material att beställa:l
Bra tänkt / full kontroll    1 kartong
 Bra för oss som kör hoj 1 kartong
 Tidningar 1 kartong



b) Tommy - möte med NTF
NTF Södermanland tar över aktiviteterna i Östergötland då NTF 
inte finns kvar i Östergötland.
Tommy har pratat med en av tjänstemännen på NTF och kommer 
att bjuda in honom att vara med på Mc-dagen den 13 maj.

c) Lena – Ordförandemöte
Lena informerad lite om vad man tog upp på ordförandemötet på 
Arlanda Hotellby. Man tog bland annat upp frågan om Länstian, 
Jubileumsåret 2013 då SMC firar 50 år. Hur uppmärksammar vi 
det i distriktet.
Vilka tankar finns det för att fira Motorcykelns dag den 6 juni.

§ 10 Övriga frågor
a) Elmia mässan- Jönköping har efterfrågat hjälp av oss under 

mässan påskafton/påskdagen. Tommy, Sören, Lena kan ställa 
upp söndagen den 8 april (påskdagen). 
Lena tar kontakt med Staffan i Jönköping.

b) Tommy ordnade så att det skickades blommor till Roy´s 
begravning (fd revisor).

§ 11 Nästa möte
Nästa möte blir den 23 april 18,30 hemma hos Karin i Norsholm.

 

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande Lena Hedemo förklarade mötet avslutat.

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


