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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 27 augusti 2017 

 

Plats: Restaurang Tuppen, Herrbeta , kl. 16.00 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Tommy Petersson(ersätter Sofia 
Lago), Sara Ladell, Denise Lekander, Håkan Johansson, Torbjörn Orell 

Frånvarande: Mikael Ilonurmi, Börje Pettersson, Fredrik Fredriksson, Anurak 
Sawatdee, Sören Håkansson, Sofia Lago 

 

 
§ 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. Torbjörn har lämnat kontaktuppgifter till MCT som frågar 
ansvarig på LMS Karting.  
 

§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget. Körningen på Mantorp är inte slutredovisad 
eftersom kansliet inte lämnat uppgifterna till MCT. 
Kassören anförde att de budgetar måste komma in i rätt tid.  
Kassören tog också upp vikten av att alla som gör utlägg måste skicka reseräkning 
med originalkvitton till kassören. Styrelsen fattade beslut om att så skall ske. 
Kassören tog också upp att alla deltagarlappar/Inskrivningslappar måste märkas med 
summan deltagaren betalat. Styrelsen fattade beslut om att distriktet skall använda 
SMC Schools. 
Ordföranden kommer att ringa Marginalen bank för att lösa överföring av distriktets 
medel. 
Kassören ålades att skicka reseräknings-mallen till alla instruktörer och 
styrelsemedlemmar. 

§ 5 Inkommen post     
Inbjudan till Storkurshelgen har inkommit 
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§ 6 Manusstopp 
Eftersom Fredrik inte längre är tillgänglig, övertar Denise Lekander uppgiften att 
skriva i länsspalten. Denise gör en kontroll med Fredrik om det finns något skrivet. 

§ 7 MCT     

Styrelsen gratulerar de 7 nya instruktörerna till distriktet som examinerades i 
Västerås idag. 
 
Styrelsen fattade beslut om att blanketten ”Kassaredovisning” alltid skall användas 
vid våra kurser. 
 
BKK AK Mantorp Park Motorbana;  
MCT rapporterade att banhyran kommer att betalas när kansliet fört över medel som 
är kvar efter avräkning. Alla andra fakturor är betalda. 
Instruktörerna hade synpunkter på att Mantorp inte är optimal för School, men att 
banan är bra för de som kör i Sport. 
 
MCT har tankar på ett samarbete med SMC Västmanland och ev. köra en 4-dagars 
kurs på Sviestad 

KNIX på Raceland:  
Styrelsen fattade beslut om att de som har förskottsbetalat en KNIX-kurs har förtur 
och är garanterade en plats. 
Styrelsen fattade beslut om att Swish och kontanter skall gälla som betalningsmedel. 
 
 
Styrelsen fattade beslut om att gruskursen som ställdes in skall genomföras i höst. 
Styrelsen fattade beslut om att Torbjörn utses till ansvarig för planering och 
genomförande av gruskursen. Gruskursen planeras att genomföras den 14 oktober. 
Budget skall inkomma till kassören senast 7 september. 
Grusmöte skall hållas kl 19.00 söndag 10 september. Kallade är ordföranden, 
sekreteraren samt grusinstruktörerna. 
Förslag inkom om att genomföra gruskurs i både Linköping och Norrköping. 
 
Styrelsen fattade beslut om att vi inte skall nyttja bokat.se och all bokning skall ske i 
bokningssystemet. 
Sekreteraren ålade sig själv att skicka ut en beskrivning till alla instruktörer och 
styrelsemedlemmar. 

§ 8 Hemsidan och Facebook 
INTET 

§ 9 Rapporter 
Grillkvällen på Stocklycke drog 15 deltagare. Det var en underbar kväll som gav en 
fin grillkväll. 

§ 10 Aktiviteter 2018 
Alla ålades att börja planera och fundera på aktiviteter och kurser för 2018.  
Den efterfrågade mek-kursen skall planeras in i år 2018. Vem skall hålla i den? 

§ 11 Storkurshelgen 
Ordföranden kommer att delta på både guidemötet och storkurshelgen. 
Denise deltar i Info-utb 
Tobbe deltar i styrelseteknik 
Sofia??  
Jan och Anurak deltar i MCT-utbildningen 
Sara?? 
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§ 12 Övriga frågor 
INTET 

§ 13 Nästa möte 

1 oktober kl. 19.00 hos Kassören och Sekreteraren i Bankekind. 
Därpå hålls styrelsemöte 29 oktober kl. 19.00. Plats enligt senare 
 
Styrelsemöte hålls även söndagen 19 november kl. 13.30 i samband med 
Storkurshelgen. 
Styrelsemöte hålls även 26 november kl.16.00 i Restaurang Tuppen, Herrbeta. 

Årsmötet planeras att genomföras 24 mars 2018 i Motormuseet Motala. 

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

 

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 


