
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 12 januari 2020 

Plats: Familjen Ilonurmi, Örtomta, kl. 15.00 

Närvarande: Jan Paulsen, Sofia Lago, Mia Ilonurmi, Henrik Karlsson, Krister 
Andersson, Michael Ilonurmi, Bengt Dahl, Anurak Sawatdee, Anna Pålsson, Håkan 
Johansson  
 
Frånvarande: Denise Lekander, Sara Ladell, Jan Persson 

 
§ 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 
Sekreteraren föredrog, på uppdrag av kassören, det ekonomiska läget. Ekonomin 
ligger på ett litet plus. 
Kassören har också skickat in ansökan om deklarationsbefrielse för ytterligare 5 år 
och denne väntar på beslut från Skatteverket. 
 
§ 5 Inkommen post 
- Alla i SMC School har fått rabatt hos Grevens Mc-delar. MCT har vidarebefordrat 
den inkomna eposten.  
 
- Kallelse till föreningsstämma SMC Sport har inkommit. Anmälan om deltagande 
görs till: info@svmc.se senast 10/2. 
Stämman hålls på SMC kansli, Gamla Tunavägen 30 i Borlänge den 2:a mars kl. 
13.00 år 2020. 
 
- Förfrågan om ett gemensamt arr mellan BMW-klubben och SMC Östergötland har 
inkommit. Svedea är intressent och bidrar med en del av det ekonomiska. MCT tar 
ärendet och kontrollerar med LMS om det finns möjlighet att anordna en kurs för 
BMW-klubben. 

§ 6 Manusstopp     
- INTET  
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§ 7 MCT 
- Vi har fått ytterligare ny aspirant, Petri Nylund och distriktet hälsar honom 
välkommen.  

- Bengt Dahl har funderingar och förslag på att starta utbildning i ”Kolla din Hoj”, 
GPS-knappologi, ställa in fjädring och enkel service. Bengt sonderar möjligheterna till 
att genomföra dessa kurser och återkommer. 
 
- MCT kommer att boka upp ett möte för våra aspiranter där vi kan träffas och delge 
information. MCT återkommer med tid och plats till nästa styrelsemöte. 
 
- Behov av HLR-utbildning för våra aspiranter och funktionärer. MCT bokar lokal 
samt utbildare för detta innan nästa styrelsemöte. Utbildningen genomförs senast 
innan MC-dagen. 
 
- Behov av utbildning i RoR v 3.0 för de som inte har gått. MCT sonderar vilka andra 
distrikt, förutom SMC Jönköping, som genomför detta innan aprils utgång och 
återkommer med resultat till nästa styrelsemöte. SMC Jönköping genomför en 
utbildning 22-23/2 som vi kan delta i.  
 
- Fiffi redovisar grushelgen i Säfsen. Exning sker i Rosersberg 30/4-3/5 för 
grusaspiranter. 
21-24/5 sker ”Workshop” för grusinstruktörer i Säfsen. MCT efterlyser plan för 
”Workshop:en” samt vad som förväntas innan, under och efter genomförd 
”Workshop”. 

§ 8 Sociala medier 
- INTET 

§ 9 Aktiviteter 2020 
- Bladet med distriktsinformation har skickats till bokbinderiet i Klippan och där 
framgår all information. Bladet kommer till alla medlemmar i SMC Östergötland i 
tidningen MC-Folket. 
Kontakt med Bengt Oxelgren angående MC-dagen tar MCT för att säkerställa 
planeringsläget. 
 
- Start2Ride måste undersökas ytterligare för att kunna genomföras. Anna och MCT 
drar ärendet vidare. 
 
§ 10 Styrelsen 
- Kallelse till SMC Östergötlands årsmöte är skickad till bokbinderiet. Bladet kommer 
till alla medlemmar i SMC Östergötland i tidningen MC-Folket. 
 
- Valberedningen redovisade sina tankar inför årsmötet och de utmaningar de står 
inför. Förslag på styrelsesammansättning lämnas vid nästa styrelsemöte. 

§ 11 Övriga frågor 
- INTET 
 
§ 12 Nästa möte 
- 22/2 kl.15.00 hos Jan Persson. 
 

§ 13 Mötets avslutande § 13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade familjen Ilonurmi för 
gästvänligheten. 

 



 

 

 

 

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

Sofia Lago    Jan Paulsen 
 
Vice ordförande    Sekreterare 


