
Styrelsemöte SMC Östergötland den 23 april 2012

Närvarande: Frånvarande:

Lena Hedemo ordförande Patrik Nilsson ledamot
Börje Pettersson vice ordförande Andreas Holmberg ledamot
Susanne Adolfsson sekreterare Rickard Kindvall valberedning 
Karin Skoglund vice sekreterare
Tommy Petersson kassör 
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 
efter ändring från 19 maj till 19 april på punkt 6

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören Tommy Petersson förklarade den ekonomiska situationen.

§ 5 Inkommen post
a) Ett antal anmälning till Broms- Kurvkursen har inkommit.

§ 6 Manusstopp Mc-Folket, 23 april
* Information om Nils Dacke turen 15-17 juni.

§ 7 Hemsidan
Östergötlands hemsida ligger nere för tillfället. Om någon ser något 
som behöver justeras på hemsidan så tar man en kontakt med Patrik.

§ 8 Kommande aktiviteter
a) Det börjar komma in anmälningar till Broms- och Kurv kurserna 

både till den 5 maj (5 st) och den 6 maj (4 st).  
Håkan har varit i kontakt med NT som kommer att komma ut 
under dagen för att göra ett reportage om dagen.
Lena och Kalle tar ny kontakt med tilltänkta instruktörer och ser 
vilka som har möjlighet att ställa upp den 5 maj.



b) Nästa planeringsmöte inför MC-dagen den 13 maj kommer att ske 
den 25 april.
Håkan tar kontakt med Corren och ser om man har intresse av att 
komma ut till Mc-dagen och göra ett reportage.

Karin ansvarar för Kansliet.
Tommy och Sören ansvarar för körgården.

c) Valborgskortegen
Kortegetillstånd är klart. 
Kalle tar kontakt med ordförande i Åhyddan för att som om dom kan 
vara behjälpliga vid starten.

d) Datumet för sista anmälan till Gustaf Vasa är framflyttat till den
 4 maj. Hittills har det kommit in 5 anmälningar.
           
§ 9 Rapporter

a) Ordförandemötet i Distriktet. 7 klubbar var representerade.
Lena, Tommy och Kalle informerade om vad man pratade om 
under mötet. Man beslutade om att ha ett nytt möte den 18 
november på Herrbeta Restaurang, Tuppen.

b) Elmia mässan
Tommy och Sören var nere på Elmia mässan och hjälpte till i 
SMC montern en dag under påskhelgen.

c) Öppethus hos Mc handlarna.
Olyckligt att materialet från Riks inte kom fram tid. Lena har nu allt 
material hemma hos sig.

§ 10 Övriga frågor
a) Material till Historiska turer.

Inga ny reklamartiklar kommer att köpas in till den två Historiska 
turer som kommer att köras under året. Alla tittar över vad som redan 
finns i form av reklamartiklar (reflex band, reklamvästar).

§ 11 Nästa möte
Nästa möte blir den 21 maj klockan 18,00 hemma hos Susanne.

 
§ 12 Mötets avslutande

Ordförande Lena Hedemo förklarade mötet avslutat.

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


