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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 23 maj 2016 

 

Plats: Hemma hos Tommy Petersson, kl. 18.00 i Mogata 

Närvarande: Frank Lindström, Sören Håkansson, Tommy Petersson, Sofia Lago, Fredrik 

Fredriksson, Sara Ladell, Jan Paulsen, Börje Pettersson, Denise Lekander, Annica 
Åkerström-Olofsson 

Frånvarande: Torbjörn Orell, Mikael Ilonurmi, Susanne Adolfsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes.  

 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören redogjorde för förbrukade medel gentemot lagd budget. Distriktstian 
har inkommit. Resultatet för första KNIX redovisades. Årsbokslut genomförs 
30/6 maa utebliven stadgeändring. Ny budget skall föreslås. 

 
§ 5 Inkommen post 
Ingen post har inkommit. 

 
§ 6 Manusstopp 
2/6 är manusstoppet för tidningen som ges ut under v 26. 
Fredrik ålades att få med info om genomförd KNIX, Start2Ride och 
Bondgårdsrundan. 

 
§ 7 McT   
Utvärdering KNIX: 
34 deltagare. Många erfarenheter har dragits. 
Det krävs minst 8 st instruktörer för att dra runt körningen. 
Instruktörer måste vara på plats senast kl 16.00. 
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Upplägget för körningen bestäms av TL (vilken del av de tre olika stegen som 
skall gås igenom i resp. körpass). 
Distriktet har ett trängande behov av att få fram egna instruktörer och behöver 
bjuda in fler till att vilja bli aspirant. 
McT har för avsikt att under sommaren “preppa” våra aspiranter inför höstens 
GI-kurs, genom att ta in någon (från ev. annat distrikt). 
Förslag framfördes om att ta ner någon godkänd utbildare för att genomföra 
en lokal “introkurs” för distriktets aspiranter och blivande aspiranter. McT 
ålades att lösa den frågan. 
Fiffi har tagit fram förslag på leverantör av flaggor. Kassören ålades att 
beställa flaggor som täcker behovet. 
SMC Crew västar är under leverans till KNIX-körningarna. Dessa skall 
användas under KNIX. 
Trafik-vaktvästar från Valborgskortegen skall tas med till KNIX 8/6. 
McT beställer Råd och Riktlinjer samt mer material från kansliet. 
Vem hanterar betalning och anmälan av nya medlemmar. Kassören är inte 
villig att administrera detta. 
Ny medlem betalar “ej medlemspris” för körningen och anmäls via SMC-
appen som ny medlem.  

 
§ 8 Hemsidan 
Info om Start2Ride saknas på hemsidan. Fiffi ålades att lägga ut det samt info 
om medlemstouringen. 
Info om KNIX skall läggas in under “School”. 
Fiffi och Susanne har fortfarande inte fått någon utbildning på hemsidan och 
saknar behörighet att administrera den. Fiffi och Susanne kontaktar Johnny 
för att få utbildning och behörighet. 

 
§ 9 Rapporter 
Mc-dagen var i det stora hela lyckad. 
Bråvalla var som Mc-dagen lyckad trots det mindre bra vädret. Många 
instruktörer på få deltagare. 
Ordföranden undersöker möjligheten till att få in Bråvalla-evenemangen i 
School så att förhandsbokning blir möjlig. 
Valborgskortegen drog över 500 deltagare, dock var det för få trafikvakter. 
Turligt nog löste polisen detta.  
Grillkvällen i Trollegater drog ca 40 motorcyklar och 50-talet deltagare. 
 
§ 10 Aktiviteter 2016 
Start2Ride genomförs kl. 10.00-15.00 den 28/5 på Bråvalla. Fredrik, Frank, 
Tommy, Denise och Sören kommer att vara på plats. 
Medlemstouringen har få deltagare. Ordföranden vill avvakta med beslut. 
Handelsboden genomför kortege 26/5 och vill ha hjälp. 2 har anmält att de 
kan hjälpa till. 
Tobbe ålades att framkomma med datum för gruskurs under 2016. 
 
§ 11 Årsmöte 2016 
Datum för ordinarie årsmöte fastställdes till 16/10 kl. 14.00 på Bråvalla 
Info om detta skall in i länsspalten i MC-folket med manusstopp 2/6. 
Kallelse till ordinarie årsmöte i form av utskick i MC-folket. Skickas av 
sekreteraren snarast till MC-folket. 
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§ 12 Övriga frågor 
Rollbeskrivningar efterfrågades, men inget bestämdes. 
I länet är det föreslaget om hastighetsförändringar. 

 
§ 13 Nästa möte  
31/7 kl. 17.00 Kuddby Vallby 13 hos Frank 
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat 

 

 

...............................................  ............................................ 

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 


