
Styrelsemöte SMC Östergötland den 4 februari 2012

Närvarande: Frånvarande:

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

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 220 558:56 kr på plusgirot och 116 738:78 
kr på bankkontot.

§ 5 Inkommen post
a) Lena har mottagit mail från Patrik Ericsson SMC Riks angående en 

instruktörsutbildning (gruskurs) som kommer att hållas under 
våren/sommaren 2012 ibland annat Örebro (vecka 17). Patrik Nilsson 
och Sören Håkansson kommer att tillfrågas om dom är intresserade 
av att delta. Lena kommer även att försöka ta reda på lite mer 
information om vad kursen innehåller.

b) Inbjudan har inkommit till ordförandemöte den 3 mars. Lena har 
anmälts sig till mötet.

c) SMC Södermanland har skickat ut en förfrågan om motard 
instruktörer / funktionärer till en utbildning man ska ha under 
våren/sommaren. Lena som har listor på vilka instruktörer vi har i 
distriktet kommer att skicka ut en förfrågan för att se om det är någon 
som är intresserad av att hjälp till med detta. 

d) Mail har inkommit från Bosse Ekänger (LMS) som håller på med 
planeringen för MC-dagen den 13 maj. Ett förberedandemöte 
kommer att hållas under våren för att gå igenom detaljerna för dagen. 
Susanne kommer att ta fram sammanställning på synpunkter från 
MC-dagen 2011 och lämna till de som ska vara med på mötet.



e) Tommy har fått en förfrågan om att vara kontaktman mot NFT i 
Södermanland dit Östergötland tillhör sedan den 1 januari 2012. 
Tommy kommer att meddela NTF att han fortsätter som kontaktman.

§ 6 Manusstopp Mc-Folket
Susanne har skickat in material till tidningen den 30 januari 2012.

§ 7 Hemsidan
Påpekande har inkommit om att det saknas ett protokoll på 
hemsidan. Senaste protokollet som finns på hemsidan är det från 22 
november, vilket även är det datum då vi senast hade möte då mötet 
i januari månad blev inställt.

Susanne har nu behörighet att ändra på materialet under 
kalendarium/träffar.

§ 8 Historiska turer 2012
a) Gustaf Vasa turen den 26-27 maj.

För en kostnad av 1 600 kr/deltagare kommer man att erbjudas bland 
annat övernattning och mat på Gimo Herrgård och entré till 
Rydboholms slott. Frank kommer att kolla upp skillnaden på kostnad 
för boende i enkel- och dubbelrum. 

BESLUT:
Närvarande styrelsemedlemmar beslutar att bevilja en total kostnad 
på högst  6 000 kr för Ted och Frank gällande utlägg vid 
rekognoseringsrunda innan avresa samt resan den 26-27 maj.

Minst antal deltagare för att resan ska bli av sätts till 8 personer och 
högsta antal deltagare till 15 personer.  Sista anmälningsdag är 35 
dagar innan avresa för att vi ska ha en chans att boka av boende i 
god tid om del inte blir tillräckligt stort antal deltagare.

b) Dacketuren 15-17 juni
Man kommer att köra efter samma upplägg som under rundan 2011, 
med boende i Växjö och Nybro. Kostnaden blir 1 400 kr/person i 
dubbelrum och 1 700 kr/person i enkelrum för två nätter.

BESLUT:
Närvarande styrelsemedlemmar beslutar att bevilja en total kostnad 
på max 8 600 kr för Ted och Frank gällande utlägg vid 
rekognoseringsrunda innan avresa samt resan den 15-17 juni.

Lena kommer att kolla upp vad det skulle kosta att trycka upp t ex. 
kepsar, t-shirt, tygmärke eller pins till dessa två turer.

§ 9 Aktivitetsblad 2012
Susanne har skickat iväg aktivitetsbladet för 2012 för tryckning (3000 
ex) till ColorPrint i Borlänge.



§ 10 Övriga frågor
a) Susanne har beställt 100 styck reflexband från SMC Riks som 

kommer att levereras under kommande vecka. 

b) Ted och Frank kommer att skriva ihop ett reklamblad om Gustav 
Vasa och Dacketuren som vi kommer att trycka ut och ha med oss på 
våra olika arrangemang.

c) Andreas framför önskemål om att kunna köpa in en projektor att 
använda vid olika arrangemang. Andreas får i uppdrag att forska lite 
och kolla upp priser på detta. Eventuellt finns möjlighet att låna en 
projektet till kickoff den 3 mars. Karin och Tommy kollar upp detta.

Bror kommer att bjudas på mat och dryck efter att han har hållit sitt 
föredrag om en av sina resor. Semlor kommer att köpas in till fikat 
under eftermiddagen.

d) GPS-kurs
En förfrågan har inkommit om vi är intresserade av en GPS-kurs. 
Frank kommer att prata med personen i fråga om det finns möjlighet 
att hålla en kortare kurs för intresserade deltagare en eller två gånger 
under Mc-dagen den 13 maj.

 

§ 11 Nästa möte
Nästa möte bokas in till den 18 mars klockan 15,00 hemma hos 
Tommy Petersson.

 

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande Lena Hedemo förklarade mötet avslutat.

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


