
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 20 november 2019 

Plats: Restaurang Tuppen, Herrbeta, kl. 18.00 

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

 
§ 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 
INTET 
 
§ 5 Inkommen post 
- Staffan Nordin vill hålla avslutningshelg för SMC School på Sviestad för att inte 
krocka med SMC Sports avslutning samma datum på Gelleråsen.  
MCT har bokat LMS och fått banan. Nu kvarstår det att bemanna med funktionärer… 
 
- MCT Jönköping erbjuder ett antal platser för utb i RoR 22-23/2-2020. MCT 
Östergötland skickar ut inbjudan efter kurstillfället i Skåne 
 
- Krister Andersson har skickat påpekande om att erbjuda mc-körkortstagare ett års 
medlemskap i SMC och att vi skall erbjuda detta på våra kurser. Fiffi tar fram sådan 
blankett. 
 
-Inbjudan till SMC Weekend 15-17/5 i Båstad har inkommit. Preliminärt åker vice 
ordföranden. 
 
- Länk till beställning av västar har inkommit. Vi har inget behov av fler. 
 

§ 6 Manusstopp     
- Manusstopp är 9/12 för MC-folket som ges ut vecka 003. Då måste kallelse till 
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årsmötet vara bokbinderiet ha underlaget tillhanda. Sekreteraren försöker få iväg det 
i rätt tid. 

§ 7 MCT 
- Vi har fått flera nya aspiranter tack vare inlägget på sociala medier. De nya 
aspiranterna är, Anna Törne, Therese Iversen, Filip Gröndahl, Henrik Bohman 
(inriktas mot grus på egen begäran) och Per-Olof Eriksson 

- För Mc-dagen är LMS med stora banan och gokartbanan bokad 2/5. Inget pris 
presenterat ännu från ordföranden LMS. Körtider beslutade styrelsen att vara mellan 
kl. 10.00 och 16.00.  

- MCT har fått klartecken från ordföranden LMS att vi nyttjar alla banor förutom 
crossbanan för internutbildningsdagarna 25-26/4. MCT väntar på skriftlig bekräftelse. 
SMC Östergötland ansvarar för storbanedelen, Stockholm ansvarar för avrostningen, 
Uppsala ansvarar för grusdelen. Kostnader, förutom boendekostnaden, slås ut på 
alla deltagande instruktörer från alla distrikt. Förslag om att ta in externa instruktörer 
diskuterades. Helgen måste synkroniseras med aktör som har licenskurs på 
söndagen.  
 
- Grushelg i Säfsen 21-24/5 diskuterades. Fiffi åtog sig att kontrollera priser i syfte att 
möjliggöra deltagande för våra grusinstruktörer. 

§ 8 Sociala medier 
- Fiffi och Anna deltog i informatörsmötet under storkurshelgen. De fick tips om hur 
bemöta olika inlägg. 
 
- Ny hemsida är på gång för distriktet. 
 
- Forum på SMCs hemsida som ej nyttjas kommer att släckas ned. 
 
- Distriktet har blivit uppmanade att skaffa Twitter-konto. Fiffi ser över möjligheten att 
skaffa ett konto. 

§ 9 Aktiviteter 2020 
- Datum för våra aktiviteter måste tas fram snarast om de skall hinna tryckas på det 
gula papperet som skall skickas ut i MC-folket efter jul. 
Där måste även kallelsen till årsmötet 14/3 ingå. 
Sekreteraren har ringt Motala Motormuseum och fått erfara att de har fullt 14/3, men 
tomt 15/3. Frågan är om vi skall ändra datum? 
Alternativa årsmötesplatser har inkommit från vår revisor: 
Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar 
Visualiseringscenter? i Norrköping 
Brandkårsmuseet i Simonstorp 
Rundradiomuseet i Motala 
Sekreteraren kollar Rundradiomuseet, Fiffi kollar Åtvidabergs hotell, ordföranden 
kontrollerar The Box hotel samt Mia Ilonurmi kollar Örtomta församlingshem. 
Resultatet meddelas sekreteraren senast 21/11. 

- Det är nu viktigt att alla som är ansvariga för ett/flera evenemang att presentera en 
budget för kassören så att denne kan få ihop ekonomin. 
 
- Datum för våra aktiviteter fastställdes och kommer att komma ut på det gula 
infobladet. 
 
- Presentkort från Mc-dagen, sista gruskursen och Övningskörnings-KNIX kommer 
att dras av vice ordförande. Resultat presenteras i MC-folket. 



 

 

  
§ 10 Styrelsen 
- Ordföranden beslutade att aktivera valberedningen. Krister Andersson fick 
uppdraget att, tillsammans med Mia Ilonurmi, påbörja arbetet att ta fram kandidater. 
 
- Enl. §8 i våra stadgar skall minst två (2) representanter utses till att närvara vid 
Riksårsmötet som hålls 15-17/5 2020 i Båstad. Även kallat ”SMC Weekend” 
Styrelsen fattade beslut om att skicka Fiffi Lago och Bengt Dahl alternativt Denise 
Lekander alternativt Mia Ilonurmi. 
 
- Enl. mom 7.4 i våra stadgar skall styrelsemöte hållas minst en gång per kvartal. 
Sekreteraren finner att så sker. 
 
- Ordföranden uppmanades, av sekreteraren, att teckna firma för distriktet på 
banken. 

§ 11 Övriga frågor 
- Reseersättning för resor har inte utbetalats. Kassören kontrollerar ärendet. 
 
§ 12 Nästa möte 
- 12/1 kl. 15.00, Hemma hos fam Ilonurmi därefter 22/2 kl.15.00 hos Jan Persson. 
 

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

 

 

 

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

Jan Persson   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 


