
Styrelsemöte SMC Östergötland 12 juni 2013

Närvarande: Förhinder:
Ordförande Frank Lindström  Ledamot Karin Skoglund 
Vice ordförande Håkan Fredriksson Ledamot Andreas Holmberg  
Sekreterare Susanne Adolfsson Suppleant Marianne Jansson
Kassör Tommy Petersson   Valberedning Lena Hedemo
Ledamot Sören Håkansson
Suppleant Annica Åkerström Olofsson
Valberedning Börje Pettersson

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Frank Lindström

 

§ 2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes efter genomgång.

§ 4 Ekonomisk rapport
Den ekonomiskt situationen ser bra ut. Förändringar från föregående månad 
är att betalning har skett för de kläder vi har beställt, kostnader på Bråvalla, 
tillstånd för valborgskortegen. Vi har även fått in Länstian från Riks.

§ 5 Inkommen post
Frank har fått mail från Patrik Ericsson (Riks) gällande kostnaderna för 
instruktörsutbildningen som man kommer att hålla för nya instruktörer.
Distrikten kommer att få stå för kostnaderna gällande resor, kost och logi. 
För vår del handlar det om kostnaderna för tre personer under tre dagar. 

§ 6 Manusstopp för MC Folket 5 augusti 2013
Den som kommer på något man vill ska vara med i nästa manusstopp tar 
kontakt med Håkan.

§ 7 Hemsidan
Sören tar kontakt med Patrik (webbmaster) och ber honom att lära Sören hur 
hemsidan fungera, så att även han har möjlighet att lägga in diverse uppgifter 
på hemsidan vid behov.

De senaste protokollen från våra styrelsemöten måste omgående in på 
hemsidan samt bilden på vår tårta för firandet av att SMC´s fyller 50 år.



Vi måste även så snart som möjligt få ut informationen om hur vi tänker 
uppmärksamma att SMC fyller 50 år i distriktet. 

Även nya mailadress måste ordnas så fort som möjligt.

§ 8 a) Planering inför Bondgårdsrundan 28 juli
Börje berättar att man kommer att start från Kinda motell klockan 10,00 den 
28 juli. Han har funderingar på två olika ställen i södra Östergötland, bland 
annat Ydre Kött. Börje kommer att ta kontakt med de två tänkta gårdarna 
inom kort för att få klartecken att det fungerar att vi kommer och hälsar på.

b) Grussvängen 2014 
Sören kommer att ta kontakt med Tor-Erik för att se om han är intresserad 
av att vara med och ordna nästa års grussväng med hjälp av en arbetsgrupp 
på 4-5 personer.

§ 9 Distriktets firande av SMC’s 50-årsjubilem                                                  
Frank har varit i kontakt med Motala Motormuseum och vi är välkomna dit den 
25 augusti, rabatterat inträde kommer att kosta ca 95 kr/person inkl. 
kaffe/macka eller bulle för SMC medlemmar (uppvisande av medlemskort 
krävs). Icke medlemmar får betala fullpris.

Frank har även pratat med representanter från Hot Iron och Freedom som har 
gått med på att hjälpa till att ordna med gemensam körning från två olika 
ställen i Östergötland med Motala Motormuseum som slutmål. Han kommer 
även att ta kontakt med Mjölby för att se om även dom kan ställa upp och 
hjälpa till.

Eventuell resväg:                                                                                                
Hot Iron med start i Valdemarsvik-Åtvidaberg-Linköping-Motala för 
Freedom med start i Norsholm-ev Söderköping-Norrköping-Finspång-
Ljungsbro- Motala och eventuell resväg för Mjölby-Skänninge-Ödeshög-
Vadstena-Motala. Frank kommer att kolla upp restid för att se när man bör 
 starta från de olika platserna för att komma fram till Motala 13 - 14 tiden.

Annica kommer att sätta ihop en kortare tipspromenad med ca 7-8 frågor.

Frank och Håkan kommer att titta på om man kan lägga ut en karta på 
hemsidan med planerade körsträckor och ca tider för de olika 
uppsamlingsplatserna.

 

§ 10 Rapporter                                                                                        
Inga rapporter

§ 11 Prisutdelning                                                                                  
Tre presentkort på vardera 500 kr från Handelsboden kommer att inhandlas 
av Susanne och skicka ut till de tre personer som har lottats från från 
deltagarlistorna från Mc-dagen, Bråvalla körningen och Tjejavrostningen.
Pristagarna är: Henrik Bohman Linköping, Patrik Lönnberg Finspång och 
Maria Dahlin Linköping.



§ 12 Kurser

a) Instruktörsutbildning                                                                         
Närvarande styrelsemedlemmar beslutar att SMC Östergötland står för 
rese-, mat- och logi kostnader under tre dagar för de tre personer från 
Östergötland som kommer att medverka i instruktörs utbildningen.

b) Ansvarig för gruskurser / gruskörningar                                  
Annica har lagt ut förfrågan till närliggande Distriktet om det finns någon som 
är intresserad av att hjälpa oss att hålla i kommande gruskurser/körningar. 
Hon har ännu inte fått något svar. Punkten tas upp igen på kommande 
styrelsemöte. 

§ 13 Övriga frågor

a) Besök hos Busknutters                                                             
Sören, Tommy, Håkan och Kalle är intresserade av att göra ett besök hos 
Busknutters. Tommy tar kontakt med Lena för att se om hon kan hjälpa till 
med kontakten med Busknutters.

b) Flaggkörning SMC 50 år                                                           
Närvarande medlemmar beslutar att vi inte aktivt kommer att delta i 
planeringen för den flaggkörning som det var meningen skulle genomföras i 
landet i samband med firande av SMC 50 år. Detta med anledning av att det 
är för kort tid kvar för att det ska kunna genomföras på ett bra sätt.

SMC Östergötland kommer att genomföra en körning själva den 25 augusti 
istället. Där vi utgår från ett flertal platser i Distriktet för att sedan 
sammanstråla vid Motala Motormuseum. Håkan får i uppdrag att beställa 3 st 
mindre SMC flaggor som kan användas under denna dag.

c) Valborgskortegen 2014

Åhyddan har meddelat att man är intresserad av att hjälpa till med 
Valborgskortegen och att starten eventuellt skulle ske från deras klubbstuga. 
Vi beslutar att avvakta beslut om detta tills det är klart var Åhyddan kommer 
att ha sin klubbstuga då man kommer att flyttat från nuvarande stuga inom en 
snar framtid.

Förslag kommer på att vi ska prata med polisen och se om vi kan få hjälp av  
polisen att dom står vid utsatta punkter under kortegen och stoppar upp 
bilisterna som försöker tränga sig in i kortegen. Om detta inte fungerar kanske 
vi kan få ”tillstånd” av polisen att ha västklädda funktionärer som hjälper till 
med detta

d) Valberedningens arbete                                                                      
Börje får information om vilka poster som det är val på i september månad. 
Susanne har meddelat att hon inte kommer att fortsätta som sekreterare, 
Tommy kan tänka sig ett år till som Kassör. 

Tommy tar kontakt med Torbjörn Elvhage för att se om han kan tänka sig att 
vara kvar som revisor ett år till och Börje tar kontakt med Pia Håkansson för 
att se om hon kan tänka sig sitta kvar som revisor ett år till. 



e) Rabatter                                                                                     
Sören och Tommy kommer att ta kontakt med Kärnfeldts däck för att prata 
rabatter med dom på däck.

§ 14 Nästa möte                                                                                         
Nästa möte hålls onsdagen den 14 augusti klockan 18,00 hos Håkan.

§ 15 Mötets avslutande                                                                                 
Ordförande Frank Lindström förklarade mötet avslutat

…................................................ …...................................................
Frank Lindström, ordförande Susanne Adolfsson, sekreterare


