
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 28 september 2019 

Plats: Kåkens hus, Norrköping kl. 13.00 

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

 
§ 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.  
Kassören har redovisat fram till augusti, men saknar ett par redovisningar. 
Just nu håller vi budgeten. 
Betalning för airbag-västar kommer att undersökas. 
MC-dagen kostade i år ca 32 kkr gentemot fjolårets 18 kkr. 
Diskussion fördes om de olika genomförda aktiviteternas utgifter och intäkter. 
 
§ 5 Inkommen post 
- KL/TL-möte kommer att hållas 19 oktober. Jan Paulsen kommer att delta i detta 
möte. 
 
- Länk till beställning av västar kommer inom kort. Länken har kommit och berörda är 
vidtalade av MCT 
 
- Storkurshelgen genomförs 16-17 november. Det kommer troligtvis vara ett nytt 
upplägg med olika kurser som man kan välja att delta i. Här vill MCT skicka Jan 
Westin på denna konferens samt föra en diskussion om vi verkligen behöver åka på 
denna konferens.  
Styrelsen bordlade frågan till punkten MCT. 
 
- På storkurshelgen är även grusinstruktörerna inbjudna. Vilka vill vi skicka? 
Styrelsen bordlade frågan till punkten MCT. 
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- Utbildning i RoR kommer att samordnas mellan distrikten i syfte att hålla nere 
kostnaderna 
MCT för diskussion med de närliggande distrikten. 
 
- Önskemål från instruktörer i Östergötland att genomföra intern fortbildning i steg 1-
4. 
MCT ser över ett upplägg inom ramen för interndagar. 
 
- Önskemål om att införskaffa vik-muggar med vår logotyp som vi kan dela ut vid 
våra kurser. 
Fiffi ser över kostnaden för detta och återkommer med pris till kassören.  
 

§ 6 Manusstopp     
Manusstopp var i veckan och Denise har skrivit ett inlägg. Nästa manusstopp är i 
dagsläget oklart. Denise återkommer om datum. 
 

§ 7 MCT 
- Vi har fått en ny aspirant, Jan Westin. Han bor i Norrtälje, men vill tillhöra oss. MCT 
har givit honom en funktionärströja samt en loggbok så att han kan börja aspirera. 

- Vi behöver fler funktionärer…… 
 

- Betalning för AK BKK på Sviestad har kommit SMC Riks. Sista fakturan har 
inte kommit, så därför kan inte ett resultat redovisas.  
 

- Endast två funktionärer, som beställt den, har inte fått sin funktionärströja. 
Tröjan levereras i samband med funktionärsträffen alt. skickas när träffen är 
genomförd. 
 
 

- Funktionärer och instruktörer som inte aktivt har arbetat inom ramen för sin 
roll under de två senaste åren föreslås att deras roll upphör både inom 
distriktet och centralt. 
 
Styrelsen beslutade att man behöver arbeta aktivt och kontinuerligt så att 
man kan bibehålla säkerhet och kvalitet för deltagare på kurser. Styrelsen 
beslutade att funktionärer som ej aktivt har deltagit de två senaste åren 
kommer deras funktionärs samt instruktörsroll att upphöra.  
 

- Internutbildningsdagar: 
SMC Östergötland har fört diskussioner med SMC Stockholm, SMC Uppsala 
om att tillsammans genomföra internutbildningsdagar för aspiranter och 
instruktörer på Sviestad under 2020. Gotland, Södermanland och 
Västmanland kommer även att bjudas in och delta. 
Diskussioner fördes om ett tänkt upplägg. 
MCT fick i uppdrag att boka LMS i två dagar i slutet av april-början av maj 
2020. 
 
Styrelsen fattade beslut om att genomföra både storkurshelgen och 
internutbildningsdagarna. 
 
Styrelsen fattade beslut om att erbjuda alla grusinstruktörer att delta på 
grusinstruktörsträffen under lördag eftermiddag 17/11 på storkurshelgen. 
 
 



 

 

§ 8 Sociala medier 
- Fiffi redovisade vad de har gjort fram till dags dato på Facebook. Bland annat har 
det tagits avslutningsfoto från sista gruskursen. Viktigt att vi delar de inlägg som 
läggs upp anser Fiffi.  
 

- Denise redovisade att vi har 161 följare på Instagram. 
- Fiffi uppmärksammade oss på den intervju som SR P4 Östergötland gjorde i 

somras under en av våra KNIX-kurser. 
 

§ 9 Aktiviteter 2020 
- Underlag 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 ingå…. 

 
Anurak föreslog att funktionärsmöte hålls under oktober 2019. 
Styrelsen fattade beslut om att hålla funktionärsmöte 26/10-19 i Linköping och som 
planeras av Fiffi och Anna. Mötet syftar till att fastställa de aktiviteter som skall 
genomföras under 2020. Detaljer meddelas av Fiffi och Anna senast vid nästa 
styrelsemöte. 

§ 10 Styrelsen 
- Tid och plats för årsmötet 2020? 
Styrelsen fattade beslut om att årsmötet skall hållas 14/3-2020 på tid och plats som 
meddelas av styrelsen vid ett senare tillfälle. 

§ 11 Övriga frågor 
Hur skall vi lägga upp KNIX-kurserna 2020 maa hur området har förändras? 
MCT pratar med banägaren om när denne har aktiviteter och hur vi skall rangera 
våra motorcyklar. 

 
MCT pratar med LMS om att få hyra gokarten för våra KNIX-kurser. 
 
Fiffi påpekade vikten av att hantera våra deltagarlistor rätt. 
 
§ 12 Nästa möte 
17/11 kl 10.00 på Arlanda Quality Hotel, Arlandastad. 
Samtliga styrelsemedlemmar tar fram 3 förslag på datum till efterföljande 
styrelsemöten efter årsmötet. 

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

 

 

 

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

Jan Persson   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 


