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ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 14 april 2018 

 

Plats: LMS klubbhus, Sviestad, kl. 08.00 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Sofia Lago, Anurak Sawatdee, Bengt 
Dahl, Anna Pålsson (ersätter Denise Lekander), Henrik Karlsson, Michael Ilonurmi 
(ersätter Sara Ladell), Mia Ilonurmi 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes 

§ 3 Föregående protokoll 
Protokollet lästes och lades till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Endast ett par reseräkningar har betalats. Annars ingen större förändring i ekonomin. 
 
§ 5 Inkommen post 
RoR v 3.0 från Jesper. Färdiga dokument finns på SMC Riks hemsida under School.  

Orange Day har skickat mer info till ordföranden. Volontärer efterlyses. 

MHRF har kommit ut med nya bestämmelser och det kan drabba vår 
Valborgskortege maa att tillstånd skall sökas i mycket lång förväg. 

Henrik Bohman har ställt en fråga om ökade möjligheter för körkortstagare att få öva 
på risk tvåan. 

§ 6 Manusstopp     
INTET 

§ 7 MCT 
RoR finns nu på SMC riks hemsida 

Knix: MCT har pratat med banägaren och vi har tillstånd att köra som förra året 

AK BKK har inte kommit längre än till planeringsstadiet 

MC-dagen: Underlag till webb och instruktörer kommer att epostas till berörda. 
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Evenemang för alla våra funktionärer. Styrelsen fattade beslut om att tilldela MCT ca 
350 kr/person för detta. 

§ 8 Sociala medier 
Annons om flaggvakter skall läggas ut. 

Ny grupp på FB föreslogs och Sofia kommer att ordna med detta. 

§ 9 Aktiviteter 2018 
25/5 körs Orange Day genom landet till förmån för misshandlade kvinnor. Frivilliga 
efterlyses och dessa kan anmäla intresse till ordföranden. Det kostar 150 kr/person 
att få vara med och pengarna går till förmån för kvinnorna.  

Valborgskortegen: Vi har ännu inte fått svar avseende tillståndet. De som ställer upp 
som flaggvakter erbjuds stämpel i funktionärskortet. 

Start2Ride: MCT kontrollerar om det går att få tag i SVEMOs motorcyklar. 

Henrik Bohman önskar att vi kan hålla ett eller två övningar som kan likna de som 
ingår i Risk Tvåan. Det kan vi visst, men vi får inte kalla det för Risk Tvåan eftersom 
vi inte är utbildade trafiklärare. Styrelsen fattade beslut om att Sofia och Anna får 
återkomma med förslag 
 

Gruskurs i Säfsen: Styrelsen fattade beslut om att distriktet betalar för de som vill åka 
till kursen. 

§ 10 Övriga frågor 
INTET 
 
§ 11 Nästa möte 
20/5, kl1700, hemma hos Ilonurmi på Öjebyvägen 14, Örtomta, Linghem 

§ 12 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade samtliga närvarande 
 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 


