
 

ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 2020-09-23 

 

Plats: Hos Michael i Örtomta 

Närvarande: Fiffi Lago, Elisabet Larsson, Michael Ilonurmi, Sebastian Mattsson, 
Denise Lekander(via Skype), Mia Ilonurmi, Anna Thuresson, Ronny Rostov  
 
Frånvarande: Henrik Karlsson, Anna Pålsson 

 

§ 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, som är gott. Vikmuggar är beställda. 
Avseende buffar så kollar Sebastian Minor Screen om alternativ och beslut om dessa 
tas på nästa möte. Mia redovisade ett förslag på släpkärra om vi ska köpa en till oss i 
Östergötland. Efter diskussioner så beslutades det att inte köpa någon kärra. Om 
behovet finns, så hyrs en släpkärra till kurstillfällen. 
 
 
§ 5 Inkommen post 
Vice ordföranden är inbjuden och har tackat ja till ett ordförandemöte. 
 
 
§ 6 Manusstopp 
Nya datum för 2021 har kommit 
 
 



§ 7 MCT  
- Knix 

• Kursen med BMW klubben har genomförts den 30/8 med gott resultat 
och nöjda deltagare. 

- Gruskurser 

• Kurserna i Kisa, nivå 1 & 2, har genomförts med gott resultat. 
- MCT har bytt datum för avlutningsmötet till den 24/10 och skickar ut inbjudan. 

 
 

§ 8 Sociala medier 
Intet 
 
§ 9 Styrelsen 
Möte med Racelands ägare är genomfört med positivt resultat. Vi får hyra Raceland 
på långtidskontrakt, 3 år i taget. Kontrakt är upprättat, och kontrollerat av juristen på 
SMC Riks. Nu skall ett möte till med ägaren för påskrift. 
Anna T fortsätter att kolla möjligheten till sponsring av ex. verktyg till Raceland. 
 
§ 10 Aktiviteter 2020/2021 
En aktivitet är kvar denna höst; planerings och säsongavslutningsmöte. 
En grovplan för 2021 tas fram till mötet, där exakta datum och ansvariga KL skall 
utses. Sekreteraren uppmanade styrelsen att bidra med underlag för att fixa en 
presentation på året som gått till mötet. 
 
§11 Övriga frågor 
Intet 
 
§ 12 Valberedningen 
Intet 
 
§ 13 Nästa möte 
Nästa möte den 24/10 Strandgatan två kl. 14:30, före planeringsmötet. 
 
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet 
 
 

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

Fiffi Lago   Michael Ilonurmi 

Vice Ordförande  Sekreterare 


