
 

ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 2020-07-26 

 

Plats: Hos Ilonurmi´s 

 

Närvarande: Fiffi Lago, Elisabet Larsson, Michael Ilonurmi, Suppleant Anna 
Thuresson(Ersätter ledamot Anna Pålsson), Suppleant Ronny Rostov(Ersätter  
ledamot Denise Lekander), Valberedare Mia Ilonurmi 
 

Frånvarande: Henrik Karlsson, Denise Lekander, Anna Pålsson, Sebastian 
Mattsson 

 

§ 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 
Kassören har kommit i gång med det nya programmet för ekonomisk uppföljning och 
det funkar bra. Kassören redovisade ekonomin. Vi har ganska mycket medel som bör 
läggas på verksamhet som kommer medlemmarna till godo. Olika förslag 
diskuterades och skall funderas på till nästa möte. Mötet beslutade att kontot på 
Marginalen bank skall avslutas och medlen förs över till Nordea. Utbetalning av 
reseräkningar har skett. 
 
§ 5 Inkommen post 
Frågor har inkommit från riks avseende vägbyggen i Östergötland, ex. Borensberg-
Motala. Vice ordförande tar kontakt med vägspanare Frank Lindström för en 
uppdatering. 
 
§ 6 Manusstopp 



Vice ordförande tar kontakt med informatören för en uppdatering inför kommande 
manusstopp. 
 
 
 
 
§ 7 MCT  

- Avrostning instruktörer inför återstart av KNIX 

 Michael skickar ut ett mail till samtliga instruktörer med ett 
datum(v.032) för möjlighet att ”avrosta” sig på Raceland. I detta mail 
skall även en koll på hur många nycklar det finns till Raceland. 

 Michael tar även kontakt med Zlatan om att använda Raceland vid 
detta tillfälle 
 

- Knixkurser 

 Planerade 9/8 samt 19/8(Tjejknix) 
- Gruskurs 

 Planerad till den 5-6/9 
- BMW klubben 

 Kör KNIX den 30/8. Anmälan av deltagare kommer till vice ordföranden 
i ”klump” 

- Planer att genomföra instruktörsmöte med Jönköping diskuterades 
 

§ 8 Sociala medier 
En enkät skall tas fram för att få lite grepp på vad våra medlemmar vill få ut av vår 
verksamhet. Maila förslag på frågor till vice ordföranden. 
 
§ 9 Styrelsen 

- Inköp av dator 

 Beslut togs av mötet att inköpa två datorer med tillbehör inkl. 
Officepaket. Dessa datorer skall användas av sekreterare/vice 
sekreterare och av personal vid kurser för att lättare ha koll på anmälda 
deltagare, administrera kurser m.m. Konfigureras så sekreteraren har 
en yta på datorn samt att instruktörer har en yta. Samtidigt köps mobilt 
internet till dessa datorer. Total kostnad för allt ca.16 000 kr. 

- Raceland 

 Beslut togs att försöka få till ett treårskontrakt med Raceland, så vi får 
full handlingsfrihet med banan. Kassören för en dialog med kunnig 
personal i kontraktskrivande. Planera för ett första möte med Zlatan på 
fredag 31/7. Sekreteraren kontaktar Zlatan. Vice ordförande, kassör 
och sekreterare bör deltaga på mötet. 

- Arbetsgrupper. 

 Läggs på is tills vidare. 
- SMC Buff 

 Kassören kollar med det företag som levererat tidigare om det går att 
beställa fler direkt, eller om det ska gå via SMC Riks 

- Vikmuggar 

 Sekreteraren kollar igen. Beslut nästa möte om ev. inköp 
 
 



§ 10 Aktiviteter 2020 
Inga arbetsgrupper under 2020 
Planeringsdagar i höst, datum enligt senare. 
 
§11 Övriga frågor 
Intet 
 
 
§ 12 Nästa möte 
Onsdag 26/8 kl 18.00 Åtvidabergs hotell 
 
 
§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet 
 
 

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

Fiffi Lago   Michael Ilonurmi 

Vice Ordförande  Sekreterare 


