
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 22 februari 2020 

Plats: Familjen Borgström Persson, Kimstad, kl. 15.00 

Närvarande: Jan Paulsen, Sofia Lago, Mia Ilonurmi, Michael Ilonurmi, Bengt Dahl, 
Anurak Sawatdee, Jan Persson, Erik Mårtensson (valberedningen Riks) 
 
Frånvarande: Denise Lekander, Anna Pålsson, Sara Ladell, Henrik Karlsson, Håkan 
Johansson, Krister Andersson 

 
§ 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 
Sekreteraren föredrog, på uppdrag av kassören, det ekonomiska läget. Ekonomin 
ligger på ett litet plus. 
Kassören har också skickat in ansökan om deklarationsbefrielse för ytterligare 5 år 
och vi har fått den godkänd. 
 
§ 5 Inkommen post 
- INTET 

§ 6 Manusstopp     
- Denise skall promota våra KNIX-kurser 

§ 7 MCT 
- MCT har varit i kontakt med BMW-kubbens D9 och de skulle återkomma med 
datum för ett avrostnings/kurstillfälle. 
 
- MCT kommer att hålla aspirantmöte i samband med vår utbildning i RoR v3 på LMS 
4-5/4. 
 
- Planering av MC-dagen sker 4/4 på LMS och Bengt Oxelgren är sammankallande. 
 
- Internutbildning planeras till att genomföras 25-26/4 på LMS. Tyvärr verkar det som 
om vi måste dela med MCHKR. MCT jagar LMS och MCHKR för ett besked. I 
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dagsläget står vi i valet att avboka eller se vad vi kan få dela med MCHKR och 
speedway-sektionen. Alternativet är att köra detta på Gröndal i Södermanland. MCT 
kontaktar Södermanland och Västmanland. 
 
- MC-dagen 2/5 kommer inskrivningen att ske innan stora grinden för att inte behöva 
betala för inträde till Cross-SM. Detta ställer krav på att vi informerar tydligt i alla våra 
kanaler hur MC-dagen kommer att genomföras.  
Ett alternativ är att köra MC-dagen i Norrköping. Ärendet diskuterades och 
bordlades. 
 
- Behov av HLR-utbildning för våra aspiranter och funktionärer. HLR genomförs 
tillsammans med LMS/SVEMO i mån av plats. Detta för att kapa kostnader. MCT 
återkommer med hur många platser vi har 
 
- Bengt flaggade för att gruskursen 13/6 behöver flyttas till ett annat tillfälle. 
Grusansvariga återkommer med ett nytt datum eller ny plats vid nästa styrelsemöte. 
 
- Styrelsen ålades att ta fram ett datum för Start2Ride, men Anna Pålsson fick i 
uppgift att presentera behovet av instruktörer. 
 
- Frågan om att erbjuda moped-förare KNIX-kurser. Ärendet diskuterades och en 
arbetsgrupp ålades att planera en sådan utbildning. 

§ 8 Sociala medier 
- INTET 

§ 9 Aktiviteter 2020 
- Bladet med distriktsinformation har kommit i senaste numret av MC-folket. Där 
framgår 2020-års aktiviteter. 
 
§ 10 Styrelsen 
- Utkast till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan föredrogs. 

§ 11 Valberedningen 
- Valberedningen redovisade sitt förslag till ny styrelsesammansättning. 
 
§ 12 Övriga frågor 
- Bengt informerade om BMW-klubbens GPS-utbildning, vilken var väldigt bra. 
 
- Bengt redovisade arbetsläget för mekar-kurser som distriktet vill arrangera. 
 
- Workshop i Säfsen diskuterades.  
 
- Grusexamination i Rosersberg diskuterades.  
 
- Uppstartsaktivitet för funktionärer diskuterades. Förslag var att genomföra detta 
efter ”Guide-KNIXen”.  
 
§ 13 Nästa möte 
- 14/3 efter SMC Östergötlands årsmöte på Åtvidabergs hotell och konferens. 

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

 

 



 

 

 

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

Jan Persson   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 


