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ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 19 november 2017 

 

Plats: Quality Airport Hotel, Arlandastad, kl. 13.00 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Denise Lekander, Torbjörn Orell, 
Anurak Sawatdee (ersätter Sara Ladell), Sofia Lago, Tommy Petersson 
 
§ 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.  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
INTET 
 
§ 5 Inkommen post 
Kursavgifterna på AK BKK har ökat med 50 kr/deltagare för de kurser som anordnas 
centralt. 

§ 6 Manusstopp     
11/12 är sista dag för artiklar. 

§ 7 MCT 
HLR är bokat till 14/4 för alla funktionärer med Ann-Sofie Träff. Sofia kontrollerar om 
vi kan få vara i Vårdsbergs Golfklubb går att nyttja. Anurak kontrollerar om vi kan 
vara i LMS kansli. 
 
Anurak har samverkat med stationschefen på OPUS i Linköping. En avrostning/KNIX 
planeras att genomföras för besiktningspersonalen. Ett utbyte kan komma att ske till 
förmån för våra medlemmar. Styrelsen fattade beslut om att planeringen skall 
fortsätta. 
 
MCT föredrog planeringsläget för det femdagarsevenemang som distriktet tänker 
köra tillsammans med SMC Västmanland. 

§ 8 Sociala medier 
Gamla foldrar och broschyrer måste gallras ut från hemsidan. Det sker via Sofias 
försorg. 
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Sofia påtalade att det går att beställa trycksaker. Dessa skall användas vi våra 
evenemang. 
 
Denise meddelade att Handelsboden inte längre ger rabatt till våra medlemmar. Om 
så är fallet kommer den att tas bort från hemsidan. 

Denise skall skapa ett Instagram-konto åt distriktet. 

Sofia efterlyser fortfarande bilder från våra evenemang. 

§ 9 Aktiviteter 2018 
Mässan i Norrköping, 24-25/2, vill ha 6250 kr för 20 kvadratmeter i två dagar. 
Styrelsen fattade beslut om att genomföra mässan och ta de kostnader det innebär. 
 
Ordföranden föreslog att vi skall träffa länets mc-klubbar. Sofia meddelade att 
klubbarna har fått påminnelse om att lägga in sina aktiviteter i kalendern. 

Ordföranden meddelade att vi måste söka polistillstånd för hela vägen under 
Valborgskortegen. 

§ 10 Övriga frågor 
Tommy fick i uppdrag att ta fram reglerna för GDPR till nästa möte. 
 
Denise frågade var presentkorten till vinnarna skall köpas. Styrelsen föreslog att 
NIFA är lämpligt inköpsställe. 

Sofia tipsade om att vi kan beställa visitkort via Tabergportalen. 
 
§ 11 Nästa möte 
7/1-18 på Restaurang Tuppen kl 16.00 

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

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 


