
Styrelsemöte SMC Östergötland 15 november 2013

Närvarande: Förhinder:
Ordförande Frank Lindström Vice ordförande Annica Åkerström Olofsson 
Kassör Tommy Petersson Suppleant Carl Andersson
Sekreterare Susanne Adolfsson Ledamot Sören Håkansson
Ledamot Andreas Holmberg
Ledamot Torbjörn Orell
Suppleant Fredrik Fredriksson
Valberedning Börje Pettersson
Valberedning Lena Hedemo

Webbmaster Patrik Nilsson

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Frank Lindström

 

§ 2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 4 Ekonomisk rapport
Inga stora förndringar sedan föregående möte.

§ 5 Inkommen post
Den post som inkommit är bekräftelse till kurshelgen samt olika dagorsningar 
till de olika kurserna. 

§ 6 Manusstopp för MC Folket
Till manusstoppet 131028 har Susanne informerat om att material till 
aktivitetsbladet 2014 ska vara insänt till Susanne senast mitten av januari 
månad. 

Nästa manusstopp är 9 december 2013.

§ 7 Hemsidan
Patrik har rensat lite på hemsidan annars har det inte hänt så myckety nytt.
Nya protokoll kommer att lägga sin under helgen.



§ 8 Ordförandemöte 24 november

Tommy, Frank och Fredrik kommer att representera Smc Östergötland under 
ordförandemötetsom kommer att vara den 24 november i Mjölby. 

Den nya styrelsen kommer att presenteras samt att klubbarna kommer att 
informerasa om att man kan börja lägga upp sina kommande aktivitetser på 
hemsidan redan nu om man vill.

§ 9 Rapporter                                                                                        
Inga rapporter

§ 10 Övriga frågor  

a) Profilkläder

Profilkläder måste beställas till som nya styrelsemedlemmarna. Till nästa 
möte ska vi ha gått igenom vad som behöver beställas.

b) Aktiviteter 2014

Förslag kommer att vi ska försöka att anordna några grillkvällar för våra 
medlemmar. Förslag på platser är Sjön Skiren utanför Lotorp, Omberg och 
någonstanns i Åtvidaberg/boxholm.

§ 11 Nästa möte                                                                                         
Nästa mötet kommer att vara hemma hos Tommy i Mogata torsdagen den 12 
december 2013 med start 18,00.

Vi bokar även in ett möte fredagen den 17 januari 2014 klockan 18,00 med 
efterföljande middag.

§ 12 Mötets avslutande                                                                                 
Ordförande Frank Lindström förklarade mötet avslutat

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


