
 

ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 2020-08-26 

 

Plats: Åtvidaberg Hotell och Restaurang 

Närvarande: Fiffi Lago, Elisabet Larsson, Michael Ilonurmi, Sebastian Mattsson, 
Denise Lekander(via Skype), Anna Pålsson, Anna Thuresson, Ronny Rostov,  
 
Frånvarande: 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 
Kassören redovisade det ekonomiska läget. Några reseräkningar har betalats ut.  
 
§ 5 Inkommen post 
Intet 
 
§ 6 Manusstopp 
Informatören har skickat in manus till nästa utskick av MC-folket. Nästa manusstopp 
är den 17/9 
 
§ 7 MCT  

- Knix 

• BMW klubben kör KNIX den 30/8 med 30 deltagare.  
- Gruskurs 

• Körs den 5-6/9 i Kisa 
- Planer att genomföra samarbeten med Jönköping och Kalmar diskuterades.  
- ILO, Anna P och Anna T planerar mot att ha en träff med alla funkisar 

den17/10. Bjud in MCT från Kalmar och Jönköping 



- Ta fram nya kursdatum 2021 för KNIX, grus och storbana i den mån det går. 
Klart till den 17/10. 

- Kolla med Pålle hur det ligger till med planering för storbana nästa år. 
- Planerar för kurstillfällen i vinter ”grundläggande MC kunskap”. 
- Planerar för aspirantutbildning i vinter. 

 
 

§ 8 Sociala medier 
- Önskemål om att sprida mer info vad som händer i distriktet på ex. FB, 

vinterkurser, fler aspiranter m.m. 
- Förslag på att kontakta lokala mc klubbar om att få komma till dom och prata 

SMC. Fiffi kollar/kontaktar. 
- Sebastian kollar med SVEDEA hur det funkar med bidrag för 

trafiksäkerhetshöjande verksamhet. 
 
§ 9 Styrelsen 

- Datorer är inköpta. 
- Kassören beställer nya Buffar 
- Sekreteraren beställer vikmuggar 
- Fiffi(Elisabet) kollar med jurist på riks hur man bör skriva kontrakt på 

flerårshyra för Raceland. 
- Anna T kollar möjligheten till sponsring av ex. verktyg till Raceland 

 
§ 10 Aktiviteter 2020 
En KNIX 
Två gruskurser kvar 
Planering för funkisar att gå R&R? 
 
§11 Övriga frågor 
Intet 
 
§ 12 Valberedningen 
Fiffi kontaktar valberedare på Riks. Vidarebefordrar kontakten till valberedningen för 
fortsatt arbete med att ta fram en ny ordförande och de poster som är aktuella för ny-
/omval nästa år. 
 
§ 13 Nästa möte 
Nästa möte den 23/9 i Örtomta. 
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet 
 
 

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

Fiffi Lago   Michael Ilonurmi 

Vice Ordförande  Sekreterare 


