
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 18 november 2018 

Plats: Arlanda stad kl. 13.00  

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

 
§ 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 att vi ligger lite på minus. 
Kassören vill lägga en budget innan årsmötet så att alla kan titta på det och lämna 
synpunkter. 
Årets räkenskaper hänger lite på kostnaderna för storkurshelgen där alla långväga 
deltagares kostnader fördelas på övriga distrikt. 
Distriktet är arbetsgivare vid utbetalning av reseräkningar och skall redovisa 
skattepliktig del om den betalas ut. 
Diskussion fördes om bokföringsprogram, men inget bestämdes. 
 
§ 5 Inkommen post 
GS har skickat minnesanteckningar från TL-mötet i september. 
Förfrågan från Qnyppling MC-klubb om att få låna mötesordförande 10/2 2019 kl 
16.00-17.00 i Linköping. Styrelsen återkommer när ledamöterna har kontrollerat sina 
kalendrar. Kontaktperson: Gunilla Melin. 

§ 6 Manusstopp     
Datum för nästa års manusstopp har kommit. Denise skriver ett inlägg om 
storkurshelgen. 
I tidning 2 måste distriktsinformationen komma ut till medlemmarna. 

§ 7 MCT 
Aktiverande pedagogik är inkluderad i utbildningen Råd och Riktlinjer v 3. 
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Niklas Lundin kommer att komma till distriktet under mars 2019. Datum kommer att 
komma ut när Niklas kontrollerat i sin kalender. 

HLR-utbildningen är satt till lördag 13 april 2019. Då kommer SMC Södermanlands 
HLR-instruktör till oss och fräschar upp våra kunskaper. Anurak fick i uppdrag att 
undersöka möjligheten att nyttja SISUs lokaler. Sekreteraren fick i uppdrag att 
kontrollera vad som ingår i HLR-utbildningen. 
 

§ 8 Sociala medier 
Våra epostadresser i distriktet verkar inte fungera. Fiffi fick i uppdrag att kontrollera 
detta med Loopia. Adressnamnen måste följa en, av Riks fastställd, standard. 

Klubbarna i distriktet har redan fått information om att uppdatera sina uppgifter. 

§ 9 Aktiviteter 2019 
Planering av årets verksamhet är klar. Vi väntar på svar från LMS om datum. 
Datum för de olika kurserna/aktiviteter kommer att komma ut när LMS har svarat, 
dock senast första veckan i december 2018. 

Grillkväll 16 maj på Trollegater och 13 juni vid Skiren kommer att genomföras. 

Start2Ride: Anna fick i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra detta på 
Bråvalla. 

Anurak tog upp behovet av att rekrytera fler aspiranter/instruktörer. 

Fiffi rapporterade läget för ”Diabetestouringen” som är planerad till den 3 augusti. 

Medlemstouring under två dagar kommer att genomföras, men datum är ännu inte 
satt. Fiffi återkommer med datum. 

§ 10 Styrelsen 
Påminnelse från Ronny Overgard: Alla beslut i styrelsen skall vara förankrade i 
styrelsen innan de verkställs. 

Årsmötet för 2019 bestämdes till 31 mars. Flygvapenmuseum i Malmen föreslogs. 
Ordföranden fick i uppdrag att kontrollera möjligheten till att genomföra årsmötet där. 

Riks har årsmöte 4 maj och ordförandemötet genomförs 3 maj i Tällberg. 

§ 11 Övriga frågor 
INTET 
 
§ 12 Nästa möte 
Söndag den 20 januari på Restaurang Tuppen, Herrbeta kl 15.00 

Söndag den 17 mars. Plats fastställs den 20 januari. 

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

 

 

 



 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 

 
 
 
 
 

 


