
Styrelsemöte SMC Östergötland 14 augusti 2013

Närvarande: Förhinder:
Ordförande Frank Lindström  
Vice ordförande Håkan Fredriksson Ledamot Andreas Holmberg  
Sekreterare Susanne Adolfsson Suppleant Marianne Jansson
Kassör Tommy Petersson    
Ledamot Sören Håkansson
Ledamot Karin Skoglund 
Suppleant Annica Åkerström Olofsson
Valberedning Lena Hedemo
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
Bokslut är gjort för föregående räkenskapsår och lämnad vidare till en av 
revisorerna för granskning.

§ 5 Inkommen post
Ingen inkommen post 

§ 6 Manusstopp för MC Folket
Håkan har lämnat in materialet till kommande nummer av Mc-Folket. Nästa 
manusstopp är 23 september 2013.

§ 7 Hemsidan
Uppdatering har skett på hemsidan.
Webbmaster Patrik har varit i kontakt med Sören och Susanne angående 
instruktioner hur hemsidan fungerar. 
Datum ska bokas där Patrik har en  genomgång hur hemsidan fungerar med 
Sören och Susanne.



§ 8 SMC 50 år

a) Distriktets firande av SMC’s 50-årsjubilem    

Frank har skickat information om körningen den 25 augusti till alla SMC 
anslutna klubbar i Distriktet som har uppgivit sin mailadress. 

Frank kommer att ta kontakt med Motormuseet för att se om det går att få 
betala via faktura istället för med kontanter.  

Susanne och Tommy kommer att möta upp i Borensberg vid 12,45 för att  
guida alla till rätta .

Närvarande styrelsemedlemmar beslutar att respektive eller barn som 
kommer tillsammans med en SMC medlem går in på samma villkor som 
medlemmen. Inträde och fika för 95 kr/person som betalas av SMC 
Östergötland.

              b) Flaggkörning

Den 12 september kommer det att köras en flaggkörning genom tre distrikt 
(Jönköping Östergötland, Södermanland). Frank tar kontakt med Jocke i 
Jönköping för att höra var överlämningen ska ske mellan Jönköping och 
Östergötland. Han kommer även ta kontakt med Södermanland för att höra 
var överlämningen ska ske till dom. Annica kommer att vara ansvarig för vår 
del av körningen. Det är bra om så många som möjligt kan vara med och 
köra. 

§ 9 a) Gruskurser

Annica har ännu inte fått något svar från någon som är villig/har möjlighet att 
hjälpa oss med gruskurser. Jakten fortsätter.

b) Gruskörningar

Det har bildats en grupp som kommer att ansvara för kommande 
gruskörningar tex. Grusswängen. Gruppen består av Sören från SMC 
Östergötland, Örjan, Tor-Erik, Thomas och Göran. Man kommer att ha sitt 
första möte under augusti/september.

§ 10 SMC Östergötlands årsmöte

a) Verksamhetsinriktning

Vi går igenom Verksamhetsinriktningen från föregående år och reviderar den. 
De flesta punkter från tidigare år kommer att fortsätta vara med.

b) Verksamhetsberättelse

Vi går igenom det påbörjade utkastet till Verksamhetsberättelse som 
Susanne har med sig och gör vissa ändringar/tillägg. Verksamhetsberättelsen 
måste kompletteras med uppgifter från bondgårdsrundan och 
Grusswängen från någon som var med och körde dessa turer. 



c) Budgetförslag

Tommy ordnar med ett budgetförslag och tar tacksamt emot uppgifter om 
eventuellt kommande utgifter.

d) Valberedningen

Genomgång av vilka platser som det är val på under kommande årsmötet. 
Valberedningen fortsätter med sitt arbete  att leta efter nya medlemmar till 
styrelsen. Man kommer även att kontakta några av nuvarande
ledamöter/suppleanter för att höra om intresset att vara kvar i styrelsearbetet.

§ 11 Rapporter                                                                         

Inga rapporter

§ 12 Övriga frågor

a) Riks årsmöte

Tommy kommer att åka på ordförandemötet istället för Frank som är ute på 
resa. Flera är intresserade av att åka upp över dagen om det är bra väder. 
Det är bara Tommy som kommer att sova kvar en natt.

b) Historiska turer 2014

Frank kommer att ta kontakt med Ted (som tidigare hållit i våra historiska 
turer) för att se om han är intresserad av att göra en eller två olika turer 
kommande år. 

§ 13 Nästa möte                                                                                         
Nästa möte hålls onsdagen den 18 september klockan 18,00 på Kapten 
Billes i Norsholm. Annica ringer och pratar med dom.

§ 14 Mötets avslutande                                                                                 
Ordförande Frank Lindström förklarade mötet avslutat

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


