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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 13 november 2016 
 

Plats: Quality Hotel i Arlanda stad efter Storkurshelgen, kl. 13.00 

Närvarande: Frank Lindström, Sofia Lago, Sara Ladell, Jan Paulsen, Denise 
Lekander, Mikael Ilonurmi, Sören Håkansson, Tommy Petersson, Fredrik 
Fredriksson, Torbjörn Orell, Anurak Sawatdee. Annica Åkerström-Olofsson 
närvarar i egenskap av valberedning för SMC Riks. 

Frånvarande: Börje Pettersson 
 
 
§ 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 anförde att det ekonomiska läget endast har förändrats med två 
fakturor som betalats. 
Diskussion fördes om att flytta medel till Marginalen Bank i syfte att få 
avkastning på distriktets medel. Beslut fattades om att flytta medel till 
Marginalen Bank. 
 
§ 5 Inkommen post 
Kallelse till Storkurshelg var det enda som inkommit och är nu passerad. 
 
§ 6 Manusstopp 
Ordförande skickar datum för manusstopp till Fredrik. 
 
§ 7 McT 
McT  föredrog sina tankar och funderingar om verksamhet för 2017. 
Ordföranden föreslog att skapa en “styrelsegrupp” på SMC forum. Vice 
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ordförande ålades att kontrollera med kansliet om möjligheten. 
Diskussioner fördes om att få trafikskolorna till KNIX för att tidigt knyta nya 
körkortstagare till SMC Östergötland. 
 
§ 8 Hemsidan och Facebook 
Vice ordförande anförde att namnunderskrifter inte behövs på protokoll som 
distriktet lägger upp på hemsidan.  
Styrelsemedlemmar som inte vill ha sitt telefonnummer och adress på 
hemsidan skall tala om det för vice ordförande som tar bort. 
Styrelsen fattade beslut att stänga gruppen “Diskussionsgrupp SMC 
Östergötland” på Facebook 
 
§ 9 Styrelsen 
Kassören och vice ordförande, Denise och Anurak bestämmer vilken 
kollektion av profilkläder som skall gälla för SMC Östergötland. Dessa lämnar 
förslag på nästa styrelsemöte. 
Nya styrelsemedlemmar skall erhålla nya profilkläder. 
Kassören ålades att anmäla till Skatteverket förändrat verksamhetsår för 
distriktet efter det extra årsmötet på Sviestad 17 april 2017, kl 13.00. 
 
§ 10 Storkurshelg  
Konferensen upplevdes av styrelsen som mycket positiv. 
Vice ordförande tog upp vikten av att alla i styrelsen har koll på de nya 
stadgarna. 
 
§ 11 Aktiviteter 2017 
Verksamhetslinjalen fylldes på med aktiviteter. 
 
§ 12 Övriga frågor 
INGET 
 
§ 13 Nästa möte  
11 december kl.16.00 på  Kåkenhus i Norrköping 
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för deltagandet och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 


