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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 11 december 2016 
 

Plats: Kåkenhus i Norrköping, kl. 16.00 

Närvarande: Frank Lindström, Sofia Lago, Sara Ladell, Jan Paulsen, Denise 
Lekander, Sören Håkansson, Tommy Petersson, Fredrik Fredriksson, 
Torbjörn Orell, Anurak Sawatdee, Mikael Ilonurmi 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget och visade budgetutfall för 2017. 
Vissa fakturor har kommit in sent, vilket belastar budget för 2017. 
Kassören redovisade antalet deltagande på våra KNIX-kurser. 
Ordföranden påpekade att adressändring måste ske för att kunna öppna konto i 
Marginalen Bank. 
Styrelsen fattade beslut om att ändra address till nuvarande kassör, Sara Ladell  
 
§ 5 Inkommen post 
Stig Björk har påtalat att de nya stadgarna inte ännu är godtagna förrän SMC Riks 
har antagit dem. 
Ordföranden kontaktar Stig om när dessa kan vara justerade och godkända. 
 
§ 6  Stadgeändring och extra årsmöte 
Ordföranden föreslår att vi tar det extra årsmötet 13/5, men vill kontrollera detta med 
SMC Riks först. 
 
§ 7 Manusstopp 
Stoppet är 12/12-16. Mjölby MC Klubb anordnar resa till MC-mässan. Info om detta 
ligger på hemsidan. 
 
§ 8 McT 
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Sjukvårdsväska som Tobbe ordnat skall avbokas. 
McT föredrog budget för AK BKK. McT ålades att efterforska hur de andra distrikten 
gör med moms.  
Styrelsen beslutade att McT skall jobba vidare med kursen samt ta reda på de 
skattetekniska förutsättningarna. 
Styrelsen fattade beslut om att genomföra ”instruktörsavrostning” vid tre tillfällen i 
april 2017. 
McT har rekognoserat grusplanen för att genomföra gruskurs vid Tolvmannabacken. 
Styrelsen fattade beslut om att genomföra gruskurs på LMS 26/5. 
 
§ 9 Hemsidan och Facebook 
Webbansvarig vill ha in bilder till hemsidan. 
Forum på SMC är under handläggning. 
 
§ 10 Rapporter 
Inget 
 
§ 11 Aktiviteter 2017 
Gula bladets manusstopp ålades vice ordförande att kontrollera. 
Denne ålades dessutom att kontrollera klubbars evenemang. 
Frågan väcktes, av ordföranden, om vi skall ha klubbordförandeträffar.  Ordföranden 
undersöker intresset bland länets klubbar. 
 
§ 12 Övriga frågor 
Inget 
 
§ 13 Nästa möte  
Nästa möte är 8 januari 2017, i Alléskolan, Åtvidaberg kl. 16.00 
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för deltagandet och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 


