
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 20 januari 2019 

Plats: Restaurang Tuppen, Herrbeta kl. 15.00 

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

 
§ 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.  
Epost med Resultat 2018 samt Budget för 2019 har skickats till alla i styrelsen. 
Kassören förklarade siffrorna och meddelade att budget för 2019 justerats mot 
utfallet för 2018. 
Ny budget kommer att komma innan nästa styrelsemöte, då vissa siffror har 
justerats. 
Diskussion fördes om att skaffa möjligheten att swisha tillbaka anmälningsavgifter, 
vilket vi i dagsläget inte har.  
Styrelsen fattade beslut om att kassören undersöker möjligheten och om det går, 
skall kassören ha swish-möjlighet för att återbetala avgifter till deltagare. 
Diskussion fördes om avbokningsregler och vi har den informationen i 
bokningssystemet. 
Kassören vill ha reseräkningar i pappersform. Antingen lämnas de vid styrelsemöte 
eller så skickas de med vanlig post. 
 
§ 5 Inkommen post 
Västbeställningar är behandlade under MCT. 

Återkoppling från kurser på Arlanda Stad: 
MCT: Intet nytt från förra året. 
 
Redovisning av ”distriktstian” har kommit från Gunilla Jernberg 
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§ 6 Manusstopp     
Manusstopp är den 21/1. Denise har utkast klart. Tidningen kommer ut vecka 13. 

§ 7 MCT 
Maa Göran Ekmans (GOE) bortgång den 13/1, föreslås en tyst minut på den första 
AK BKK på Gelleråsen. Tankarna går till de anhöriga! 

Pikétröjor till instruktörer finns att hämta på YP i Norrköping. Inga namn kommer att 
tryckas pga. kostnadsskäl. 
 
Skjortor till medlemmar i styrelsen finns att hämta på YP i Norrköping. 

I dagsläget bara 3 dagar upplagda av våra 4 på LMS. Jukka fixar och vi delar med 
SMC Södermanland. 
 
Avtalet med banhyra för MC-dagen har inkommit. Diskussion fördes om att ställa 
frågan till våra deltagare om de är villiga att betala hundra kronor för att minska 
utgifterna. MCT gör en fråga på anmälningsblanketten till årets MC-dag. 

HLR upplagd som utbildning för alla resurser. Boka er på bokningssidan! 

RoR upplagd som utbildning för alla resurser. Boka er på bokningssidan! 

Airbag-västar: Epost går ut i det närmsta dagarna till alla som skall erbjudas en. 

Instruktörskonferensen på Waterfront Hotell: Inget svar från GS avseende vad det 
handlar om. Styrelsen är av uppfattningen att inga av våra instruktörer skall åka på 
den konferensen, maa att vi veckan innan har haft utbildning i Råd- och Riktlinjer 
v3.0. RoR är ett av ämnena som skall diskuteras på konferensen. 

Västbeställningar är utskickade. De som har trasiga västar, ska beställa nya. Dvs de 
som inte går att laga. 

§ 8 Sociala medier 
E-postadresser på hemsidan verkar fungera enl. Fiffi. 
 
Vi har fått fler följare på Instagram efter storkurshelgen. 
 
Årsmötet för SMC Östergötland ligger ute på vår hemsida. 
 

§ 9 Aktiviteter 2019 
INTET 

§ 10 Styrelsen 
Mia kryar på sig och tackar för blommorna. 
 
Valberedningen jobbar på att hitta medlemmar till styrelsen.  
Ordföranden kontrollerar med Börje om hur vi får tag på Elin Olausson. 
 
Fiffi lade fram ett förslag om att alla i styrelsen skall skriva en enkel självpresentation 
som hon kan lägga ut på hemsidan. En profil läggs ut med jämna mellanrum. 
 
SMC Östergötland kommer att skicka sekreteraren och valberedaren till Qnyppling 
MC för att utgöra mötesordförande och informatör. 
 



 

 

§ 11 Övriga frågor 
Fiffi ställde frågan om några var villiga att delta i ”Blodomloppet” som går 23/5 och 
kostar 250 kr i startavgift. Fiffi lånar tältet som står på Raceland. 
 
Bengt lämnade förslag om att diskutera med Zlatan om att fixa trallen på banan om 
Zlatan håller med materialet. MCT kontrollerar med banägaren. 
 
Börje frågade om vi har några som är villiga att köra mc från Travemünde till Paris för 
att rekognosera vägar åt ett cykellopp. Tidpunkt återkommer Börje med. 
 
§ 12 Nästa möte 
17/3 kl.15.00 hemma hos Michael Ilonurmi. 

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

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 

 
 
 
 
 

 


