VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
för Sveriges Motorcyklister Östergötlands distrikt

Verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2016-2017 omfattas av perioden 1 juli 2016 till 31 december 2017.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Frank Lindström
Sofia Lago
Sara Ladell
Jan Paulsen
Torbjörn Orell
Denise Lekander
Fredrik Fredriksson (avsade sig sin plats som ledamot i augusti 2017)
Sören Håkansson
Anurak Sawatdee
Tommy Petersson

Övriga poster
Revisor
Revisor
Valberedning
Valberedning

Håkan Johansson
Pia Håkansson
Börje Pettersson
Mikael Ilonurmi

Webbmaster
MCT ansvarig

Fredrik Fredriksson / Sofia Lago
Fredrik Fredriksson / Jan Paulsen

Medlemsantal
Vid verksamhetsårets slut var vi i Östergötland 2864 medlemmar vilket är en ökning med 92 medlemmar från
föregående år.

Medlemsavgifter
Enskild medlem
Lokal- eller riksklubbsansluten medlem
Familjemedlemskap
Lokal- eller riksklubbsansluten familj
Ungdomsmedlemskap,
för dig som inte fyllt 26 år

395 kr (495 kr från och med 2018)
345 kr (445 kr från och med 2018)
495 kr (595 kr från och med 2018)
445 kr (545 kr från och med 2018)
225 kr (oförändrat under 2018)

Möten
Årsmötet hölls den 16 september 2016 på Bråvalla i Norrköping.
Den 13 maj 2017 genomförde distriktet ett extra årsmöte för att anta de nya stadgarna.
Under verksamhetsåret har 13 stycken protokollförda styrelsemöten hållits. Protokoll från dessa möten finns att läsa
på vår hemsida.
Distriktet har haft en representant närvarande på båda de distriktsordförandemöten som har ägt rum i Arlanda stad
under 2016 och 2017.
Distriktets ordförande, vice ordförande, informatör, webbmaster, kassör, sekreterare och vägspanare medverkade i
samband med stormöteshelgen i Stockholm under november 2016 samt i november 2017 i olika kurser och
utbildningar.

SMC arrangemang i distriktet
Bondgårdsrundan juli 2016
Starten skedde från Biltemas parkering i Linköping och gick sedan på fina vägar till Bjärbo trädgård. Där fick
besökarna träffa en potatisodlare som höll ett förnämligt föredrag om potatisodling. Sedan bar det iväg till Skänninge
där deltagarna åt en kulinarisk plankstek. Därefter bar det iväg till Mantorp där besökarna fick se hur det är att vara
äggproducent. Det var 12 personer som deltog under turen.

Grusswängen augusti 2016
10 stycken tappra grabbar träffades på macken Blåsut i Ljungsbro. Färden startade med att följa norra sidan av sjön
Roxen. Sedan svängde vi norrut i en båge mot Kvarns övningsområde. Uppe i skogen stannade vi på ett härligt ställe
för en kopp kaffe.
Väl stärkta av kaffet fortsatte vi färden ner mot övningsområdet. Där följde vi den norra kanten västerut tills vi nådde
den västra kanten. Den följde gänget söderut till Borensberg, där både fordon och förare bunkrades.
Efter lunchuppehållet for vi vidare och följde den södra sidan av övningsområdet österut. Sedan svängde vi norrut,
upp till Borggård, för att vända nosen mot söder ner till Roxen och vidare tillbaka till Blåsut.
Åter en dag med trevligt sällskap, härliga vackra vägar och ett underbart väder.

Mc-dagen april 2017
Årets upplaga genomfördes den 24 april i Linköping. Totalt var det ett 60-tal hojåkare som kom till våra olika övningar.
Tyvärr kunde vi inte köra på gokartbanan eftersom det genomfördes asfaltsarbeten vid detta tillfälle.

Valborgskortegen april 2017
Årets upplaga genomfördes med egna trafikvakter som hade fått utbildning. Starten gick traditionsenligt från Idögatan
och genom Linköping till Skänninge. 599 tappra motorcyklister körde kortegen.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla deltagare, polisen och trafikvakternas fantastiska jobb.

Bondgårdsrundan juli 2017
Starten gick från Kinda motell i Rimforsa. Därefter gick färden via Ulrika, Malexander och Torpön till Linnekulla gård.
Där fick deltagarna se robotmjölkning av kor. Färden gick sedan vidare till Ydregården i Österbymo för utspisning.
Mätta gjorde vi en kort förflyttning till Veteranmotormuseum i samma ort, Österbymo. Där avslutade vi årets
Bondgårdsrunda.
Hemresan fick vi tyvärr köra i regn, men det gjorde inget efter denna fantastiska rundtur.

Grusswängen 27 augusti 2017
13 stycken tappra motorcyklister träffades i Rimforsa. I år var det Bengt-Göran Davidsson som stod för att genomföra
turen. Färden gick på de härliga grusvägarna runt om i Kinda.
Vid turen fanns även media närvarande, som gjorde ett halvsidesreportage om evenemanget.

Grillkvällar med SMC Östergötland 2016/2017
Under verksamhetsåret har vi anordnat grillkväll vid fyra olika tillfällen. Totalt har det varit ca ett 90-tal deltagare under
dessa fyra kvällar. Under 2016 planerades en grillkväll vid Stocklycke, men räddningstjänsten avrådde oss pga. för
hård vind och vi ställde in den. 2017-års grillkvällar genomfördes vid Trollegater grottor utanför Rimforsa och där
deltog 55 glada deltagare. Vid grillkvällen på Eköns camping i Gryt deltog ca 20 härliga motorcyklister. Slutligen deltog
16 grillhungriga på grillkvällen vid Stocklycke.

Fortbildningar
Under verksamhetsåret har följande kurser genomförts i Östergötlands regi.
Vi körde en Broms- och kurvkurs (tidigare kallad Custom Touring kurs) den 14 maj på Bråvalla området i Norrköping.
Den 15 maj genomfördes även en fortbildning som vände sig enbart till kvinnliga MC-förare på Bråvalla området i
Norrköping.
Distriktet har genomfört 8 stycken KNIX-körningar på Raceland i Norrköping och har i genomsnitt haft ett 20-tal
deltagare vid varje tillfälle.
Under verksamhetsåret arrangerade distriktet 2 st gruskurser. Kurserna riktade sig till alla som ville bli bättre på att
köra sin mc på grus. I genomsnitt var det ca 20 deltagare vid varje kurstillfälle. De erfarenheter instruktörerna drog,
var att vi skall utöka utbudet till nästkommande verksamhetsår.
13 och 14 juli 2017 arrangerade distriktet en historisk Avancerad Kurs, Broms och Kurvkurs (AK BKK) på anrika
Mantorp Park Motorbana. Kursen blev fullsatt och deltagare hamnade på väntelista. Erfarenheterna från dessa dagar
är att banan är för snabb för att ha kurs på, men att banan lämpar sig väl för de som kör steg 6 i SMC Sport.

Övrigt
Vår ordförande Frank Lindström har vid ett flertal tillfällen representerat SMC i kontakten med vår lokala media och
pratat om ämnen rörande mc åkning.
Styrelsen och instruktörer har även deltagit i en Hjärt- och lungräddningsutbildning på Sviestad i regi av LMS/SVEMO.
Härmed vill styrelsen tacka alla medlemmar, instruktörer och samarbetspartners för det gångna året.
SMC är en stark organisation och det är medlemmarna som är dess styrka.

SMC Östergötlands styrelse
Linköping december 2017
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