
 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 20 maj 2018 

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

 
 
§ 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 förklarade hur det ser ut när deltagarna 
på KNIX betalar med Swish. 
Förbokade deltagare som inte dyker upp på kurser får inte deltagaravgiften 
återbetald om det inte föreligger synnerliga skäl. Avbokning skall ske 48 timmar 
innan kursstart till kursansvarig. 
Ordföranden ställde frågan om den genomförda gruskursen och dess deltagaravgift. 
Kursen ansågs vara för billig, men det berodde på den låga ban-hyran. Ordföranden 
menade på att vi inte får sälja ut oss för billigt. Jämförelsen gjordes med vad vi 
betalar för Knix-banan. 
Styrelsen fattade beslut om att deltagaravgiften på gruskurser skall ligga på ungefär 
samma nivå som våra Knix-kurser (300 kr för medlem och 400 kr för icke medlem). 
 
§ 5 Inkommen post 
Via epost har frågan från GI-examinator Ronny Overgaard kommit angående hur 
många aspiranter distriktet tänker skicka till examination. MCT har svarat 3-4 
stycken. 

GS, Jesper Christensen, tackar i epost oss alla medlemmar för det arbete vi gör. 
NVV har beviljat en miljöpremie om 10 000 kr till en köpare av el-motorcykel. 

§ 6 Manusstopp     
Skrivs ikväll av Denise. Om möjligt få med någon bild från gruskursen som 
genomförts. 



§ 7 MCT 
Mc –dagen: 
138 deltagare, 85 lappar kom in och 55 av dessa hade gjort alla övningar. 
Utvärdering och tankar enl. bilaga. 
Diskussioner fördes om att byta plats på Mc-dagen eller att ta betalt av deltagarna. 
Presentkort tilldelas presentkort nr: 41 

För att inte det skall uppstå avundsjuka, dras presentkort på första Knix:en. 
Kassören återkommer med resultat. 

MorsdagsKNIX 27/5: Fiffi vill reka med alla som skall vara med på den KNIXen under 
onsdag alt torsdag (23-24/5).  
Vi behöver fler funktionärer till den dagen. Endast Anna, Fiffi, Henrik och Michael 
bokade. Antalet deltagare är i dagsläget 21 st. 

Sviestad bokat för AK BKK 24-25/8. Mat till kursen vi ”Viktors Depå”. MCT är tillika 
Kursledare (KL). Ambulans bokad via Linköpings Ambulans team. Boende för 
instruktörer planeras till Scandic City. Kursen är ännu ej utlagd i bokningssystemet. 

MCT är glad över hur KNIX genomförs av våra instruktörer och de som bemannat 
depåutsläppet. Saknar dock ett flertal av GI som kan hjälpa till på våra roliga kurser. 
Nya aspiranter finns bland våra deltagare och de kommer att tillfrågas efter ett på 
kurstillfällen. 
MCT har funderingar på om vi skall filma våra deltagare på KNIX:en och hur vi skall 
visa filmen för dem. 

Start2Ride 16/6: SVEMOS motorcyklar är inte tillgängliga. Dessutom är det 
oförsäkrade tävlingsmotorcyklar. MCT önskar hjälp med att kontakta Heléns- och 
Axelheds trafikskola angående deras deltagande i Start2Ride. Om ingen av dem är 
intresserad av att delta, föreslår MCT att vi gör om den verksamheten till en KNIX.  

MCT äskar medel för att införskaffa piké/t-tröjor åt dem som är examinerade 
instruktörer (GI, AI, GrusI). Totalt 20 instruktörer á 350 kr/tröja, inkl tryck, ger 9000 kr 
Styrelsen fattade beslut om att bevilja detta. 

§ 8 Sociala medier 
Denise har lagt upp inlägg på Instagram. Vi får kontinuerligt fler följare på Instagram, 
vilket är roligt. 

§ 9 Aktiviteter 2018 
Intet 

§ 10 Styrelsen 
Profilkläder till nya i styrelsen: Det vi har är, en röd jacka och en tröja med trycket 
”ÖSTERGÖTLAND”. Ordföranden påpekade att detta är viktigt. 
Styrelsen fattade beslut om att alla i styrelsen skall ha en svart skjorta och en röd soft 
shell jacka. 

Introkurs för nya styrelsemedlemmar (Romme Alpin): Det genomförs i första helgen 
september och de som är nya i styrelsen bör genomföra kursen. Ordföranden 
kontrollerar exakta datum och återkommer. 
 

§ 11 Övriga frågor 
Ordföranden återrapporterade från ordförandemötet och Riksårsmötet. SMC i norr 
har 5% rabatt på XL-bygg, vilket vi bör utveckla i distriktet. 
Petra har SMC-buffar för 10 kr /st.. Ordföranden kontrollerar med Petra. 
Storkurshelgen genomförs 17-18/11 på Arlanda stad. 
Sakförsäkring behövs inte för vår materiel. 
IGO-profil kan ge SMC-rabatt på profilkläder. 
 



 
§ 12 Nästa möte 
Tisdag 31/7, kl 16.00 hos Frank och Lisa ute i Kuddby. 

§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade familjen Ilonurmi för gästfriheten och förklarade mötet för 
avslutat 

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 

 

 


