
 

ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 2020-03-25 

 

Plats: Hos Bengt Dahl, Norrköping 

 

Närvarande: Bengt Dahl, Fiffi Lago, Elisabet Larsson, Michael Ilonurmi, Anna 
Pålsson, Denise Lekander, Anna Thuresson, Anurak Sawatdee, Jan Persson, 
Sebastian Mattsson 
 

Frånvarande: Ronny Rostov, Henrik Karlsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkomna till detta möte 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
 

§ 4 Ekonomisk rapport 
Den nya kassören har fått underlag för ekonomin av den gamle kassören och håller 
på att gå igenom detta. Kassören fick uppgift att undersöka olika alternativ av 
bokföringsprogram och redovisa ett förslag på detta vid nästa möte. 
1 st. reseräkning har inkommit. Glöm inte att bifoga originalkvitton vid redovisning av 
inköp. 
 
 
§ 5 Inkommen post 
Information om Corona har inkommit. Kontinuerlig information från Riks inkommer.  
 
 
§ 6 Manusstopp 
Måndagen den 30/3 är nästa manusstopp för text till MC-folket, som utges vecka 17. 
Belys i texten att vi har en ny styrelse samt promota MC-dagen den 2.e maj. 
 



 
§ 7 MCT  
Årets planerade verksamhet gicks igenom. MCT ingår inte i styrelsen, men kan 
adjungeras till styrelsemöte om behov finns. 
Knix diskuterades bl.a. att det var ett tapp på deltagare förra året. Det framkom att 
det kanske är för tidigt att starta kl.17. Det kanske är bättre att starta kl.18, så att de 
som tänkt komma hinner från jobbet. Fiffi lägger upp på hemsidan de knixar som inte 
är annonserade än. Knixar skall diskuteras på mötet den 4/5, avseende ansvariga för 
respektive knix. 
Vi avvaktar med Start2Ride.  
Guideknix inställd.(på begäran från arrangören av guidemötet) 
Valborgskortegen ställs in p.g.a. risk för spridning av Corona. Skulle drabba 
åskådarna mer än mc-förare, och vi vill inte bidra till mer smittspridning. 
MC-dagen är flyttad till Norrköping, då det inte gick att få ihop det på Sviestad rent 
praktiskt och ekonomiskt. 
 
 
 
§ 8 Sociala medier 
Mailadresser, ex ordförandens är länkade till ordförandens egen privata adress, men 
när ordföranden ska svara på mailet så blir avsändaren den privata adressen. Mötet 
beslöt att webbansvarig fixar, genom vår webb leverantör LOOPIA, att avsändaren 
också blir ordförandeadressen. Kostnad 650 kr/år.  
Riksmötet inställt. 
Frågan kom upp sedan årsmötet om hur man anmäler sig till ex. årsmötet om man 
inte har dator? Varför måste man fylla i vilken mc man har o.s.v.? Beslut togs att 
ordförandes mobilnummer skall läggas ut, så att anmälan kan ske den vägen.  
 
 
§ 9 Aktiviteter 2020 
Genomgåtts under § 7 
 
 
§ 10 Styrelsen 
Ordföranden och kassör kommer i närtid, innan nästa möte, att gå till banken och fixa 
firmateckningen. Förslag om att införskaffa ett kort att köpa grejer på avslogs.  
Raceland: Ilo skall kontakta Zlatan och kolla med honom om vi får fixa lite i förrådet. 
Fiffi & Ilo: Inköp av hyllor, kontrollera att allt funkar(vatten, toa) på raceland 
Ilo skicka förslag om vikmuggar till ordföranden 
Fiffi fixar nya Buffar från Riks 
Fiffi har presentkort för övningskörare 
Bengt kollar upp profilkläder till styrelsen samt till AirBag-västar(Märken som 
instruktör) 
Fiffi pratar med Ante om att trycka ut vår verksamhet i år på små pamfletter(som förra 
året) att delas ut på mc-dagen. 
 
 
 
§ 11 Övriga frågor 
Intet 



 
 
 
 
§ 12 Nästa möte 
22/4 kl.18.00 hos Elisabet 
27/5 kl.18 hos Jan P 
26/8 kl.18 på Åtvidabergs restaurang 
23/9 kl.18 hos Bengt 
 
 
§ 13 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

 

…………………………..               ………………………………….. 

Bengt Dahl   Michael Ilonurmi 

Ordförande   Sekreterare 

 

 


