
  

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 17 mars 2019 

Plats: Hemma hos Michael och Mia Ilonurmi, Örtomta kl. 15.00 

Närvarande:Frank Lindström, Anurak Sawatdee, Sofia Lago, Krister 
Andersson Mikael Ilonurmi, Henrik karlsson, Anna Pålsson Mia 
Ilonurmi(delvis) och Bengt Dahl  
 

Frånvarande: Jan Paulsen, Sara Ladell, Denise Lekander 

 
§ 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 
Kassör ej närvarande.  
 
§ 5 Inkommen post 
Instruktörsvästar levereras i början av maj och instruktörer får ett extra 
instruktörsmärke att sy fast på tex airbagvästen. 

Nya beach-flaggor har levererats till distriktet. Dessa finns hos sekreteraren och skall 
användas vid våra evenemang. 
 
Funktionärströjor kommer att levereras till distriktet efter att ordföranden har fått in 
storlekar från de instruktörer som vill ha en. MCT mailar alla instruktörer och resurser 
för att få antal och storlekar. Meddelar sedan Frank. 

Önskemål om att få gå vid sidan av och lära sig hur en KNIX genomförs har kommit 
från SMC Jönköping. Vi har svarat att de är välkomna närsomhelst att köra med oss. 
I samma brev har frågan kommit om hur vi har löst utbildning i Råd och Riktlinjer. Vi 
har svarat att vi löst detta genom direktkontakt med utbildare och andra distrikt. 

Hackad epost: Meddelande har gått ut om att ”din” epost som mct, ordförande, 
vägspanare, etc är hackad. Detta är inte sant! Riks uppmanar oss att inte markera 
dessa meddelanden som skräp-post, utan att vi bara tar bort dem. 
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§ 6 Manusstopp     
Denise ej närvarande 

§ 7 MCT 
Airbag-västar är beställda. Leveranstid är i dagsläget okänd. 

Mc-dagen: MCT kommer att kalla till ett möte för de som kan ställa upp och då gå 
igenom vad vi kan/ska göra. 

Utbildning i Råd och Riktlinjer v 3.0 är genomförd med ett mycket bra eftersnack med 
funktionärer. Listan med deltagare, påskriven av utbildaren, är skickad till Riks för 
indatering i systemet vilka som är certifierade instruktörer. Vi har 2019 på oss att få 
alla att bli utbildade och sedan tas individernas instruktörstatus bort. 

Nya loggböcker finns hos MCT och skall delas ut till nya aspiranter. 

Reklamblad SMC finns hos MCT och skall delas ut i samband med att vi delar ut det 
infoblad Anna och Anurak skapat delas ut. 

Vår gemensamma aktivitet med SMC Södermanland är ute på Schools 
bokningssida. Det vore kul om vi även kunde bidra med resurser som vill jobba då. 
Det är bara att gå in och anmäla sig. 

Vi behöver ordna ytterligare ett utbildningstillfälle R&R 3.0. Där skall vi försöka få 
med ”gamla” instruktörer. 

Fiffi vill ha en lista på instruktörer och aspiranter i SMC östergötland. 

§ 8 Sociala medier 
Om någon upptäcker att en instruktör ej finns med i FB-gruppen meddela gärna Fiffi. 

§ 9 Aktiviteter 2019 
Sista april kortege, det behövs 15-16 flaggvakter 

Glöm inte att anmäla till intern gruskurs. 

Anna skall försöka ordna en Prova På Dag på Bråvalla. Axelhed och Helens 
medverkar. 

Arbetsdag på Raceland, gärna veckan innan påsk, be ägaren till raceland om 
material och vi fixar altandäck och ser över räcken. Pålle kontaktar Raceland. 

Blodomloppet, 23 maj. Vi ställer upp med ett lag SMC står för startavgiften. 

Infoblad, Anna visade exempel. Ett blad för avrostningen 22/4 och ett allmänt 
infoblad för SMC. Troligtvis får vi det gratis, trycka upp ca 500 st. Anna undersöker 
möjligheten och kostnaderna för att trycka ett ”visitkort” med info och kursdagar. 

11-12 maj kurs för SMC-guider. Knix på Raceland 12/5 mellan 9 – 13. I övrigt samma 
upplägg som 2018. 

§ 10 Styrelsen 
Jonny Cedergren vill ha preciserat vad MCT skall kunna se i portalen. Går ej att 
öppna helt. 

Underlag för årsmötet skickas till Bengt senast 26/3 så sköter han utskrifterna. 

  



  
§ 11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 12 Nästa möte 
Årsmöte 31/3 

§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet och förklarade mötet för 
avslutat. 

 

 

 

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

Frank Lindström   Bengt Dahl / Jan Paulsen 

 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 

 

 

 


