
Styrelsemöte SMC Östergötland 9 oktober 2013

Närvarande: Förhinder:
Ordförande Frank Lindström  Suppleant Carl Andersson
Vice ordförande Annica Åkerström Olofsson Valberedning Lena Hedemo
Sekreterare Susanne Adolfsson  
Kassör Tommy Petersson    
Ledamot Sören Håkansson
Ledamot Andreas Holmberg
Ledamot Torbjörn Orell
Suppleant Fredrik Fredriksson
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
Sedan föregående möte har betalning skett för diverse reseersättningar, 
andra utlägg och hyra av årsmöteslokal. Den ekonomiska situationen i 
distriktet ser bra ut.

§ 5 Inkommen post
Det har kommit en påminnelse om anmälan till vägspanarmötet 16-17 
november från Riks samt en påminnelse om kvällens Uppdrag granskning.

§ 6 Manusstopp för MC Folket
Annica återkommer till Susanne med datum för kommande manusstopp.

§ 7 Hemsidan
Uppdatering av nya styrelsen och nya protokoll är inlagda på hemsidan.

§ 8 Gruskörningar/kurser 

a) Sören redogör för de planerade gruskörningarna som finns för 2014/2015. 
Turen 2014 kommer att gå från Åtvidaberg till Västervik och sedan 
tillbaka till Åtvidaberg sista lördagen i augusti.

Turen 2015 kommer att köras nordost om Motala.



b) Annica kommer att ta kontakt med Pelle (instruktör i Södermanland) då det 
börjar närma sig nästa säsong. Den hjälp vi behöver med grusinstruktörer 
gäller i första hand bromsning på Mc-dagen i april 2014 och eventuellt en  
baskurs på grus.

§ 9 Anmälan till storkurshelgen 16-17 november 
Susanne har skickat anmälan till Storkurshelgen i november för 11 personer 
från distriktet.

§ 10 Rapporter                                                                                        
Annica berättade att hon har varit med på ett av Riks styrelsemöte i sin roll 
som valberedare.

§ 11 Övriga frågor  

a) Hoj-X 2014                                                                                       
Då intresset för att åka på Hoj-X  2014 inte är så stort från närvarande 
medlemmar kommer vi inte att göra något gemensamt arrangemang. Var och 
en som vill åka gör sin egen anmälan.

§ 12 Nästa möte                                                                                         
Nästa möte kommer att ske i samband med storkurshelgen i november.

Vi bokar även in ett möte den 12 december klockan 18,00 hemma hos 
Tommy.

§ 13 Mötets avslutande                                                                                 
Ordförande Frank Lindström förklarade mötet avslutat

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


