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ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 29 oktober 2017 

 

Plats: Restaurang Tuppen i Herrbeta, kl. 16.00 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Denise Lekander, Torbjörn Orell, 
Anurak Sawatdee, Sofia Lago, Håkan Johansson, Sören Håkansson, Börje 
Pettersson 
 
§ 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.  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget. Plus på kontot 
 
§ 5 Inkommen post 
Inbjudan till Norrköping Motorshow 24-25/2 2018 har inkommit. Styrelsen fattade 
beslut om att ordföranden kontrollerar kostnaderna med utställningsansvariga. 
 
Café Colombia gav viss rabatt, men de vill inte vara med längre. 

§ 6 Manusstopp     
Skall vara inne 30/10. Denise skriver om den senaste gruskursen samt önskar alla 
en god jul. 

§ 7 MCT 
MCT föredrog planeringen för kurser under 2018. MCT är beredd att ändra platser 
från Bråvalla till annan. 
Sofia föredrog en uppdaterad variant av ”tjej-avrostning”. Styrelsen fattade beslut om 
att genomföra den på Raceland 27/5. 
Denise kontrollerar möjligheten att få HLR-instruktörer från Norrköping. 

§ 8 Hemsidan och Facebook 
Sofia har lagt upp de nya stadgarna på hemsidan. Sofia vill ha bilder och filmer som 
hon kan lägga upp på hemsidan samt information om vad vi har gjort i distriktet under 
det gångna året. 
Facebook används mest till att dela det som SMC Riks lägger ut samt att annonsera 
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kommande evenemang. 
Sofia påminde om att dra vinnare av presentkort från deltagare ur MC-dagen, 
Customkursen samt Tjejavrostningen. Namn till Denise senast 29/10 kl. 23.59. 

§ 9 Aktiviteter 2018 
Årsmöte 24/3 på Motala Motormuseum blir för dyrt (8000-9000 kr). Kisa 
Motormuseum är ett billigare alternativ (4000-5000 kr). Mjölby MCK samt Motala 
Folkets Hus är alternativ, men då faller idén med att bjuda medlemmarna på något. 
Styrelsen fattade beslut om att genomföra årsmötet i Kisa. Föranmälan krävs för att 
erhålla kaffe. Deltagande kan ske utan föranmälan, men då erhålles inget kaffe. 
Sekreteraren påannonserar också att beslut skall fattas om de nya stadgarna. 
 
Sofia föredrog planerna om medlemstouringen 9-10/6. Guidad tur på Oljeön kostar 
60 kr/pers. Beräknar att 30 personer genomför turen. Best Western är ett 
boendealternativ som den enskilde bokar själv. Elsas Cafè besöks under hemfärden 
samt turen går även genom det branddrabbade området i Fagersta. Även ”Det 
Gyllene Hjulet” i Norberg kommer att besökas.  
Medlemsturen kommer att kräva föranmälan som hanteras av Sofia. 
 
Bondgårdsrundan enligt Börjes planering 
 
Grusswängen enligt Sörens planering. From 2019 måste en ersättare till Sören 
hittas. 

§ 10 Storkurshelgen 
Transporter enligt egen försorg. Ingen samordning kommer att ske 

§ 11 Valberedningen 
Val av ordförande om ett (1) arbetsår 
Val av kassör om två (2) arbetsår 
Val av sekreterare om ett (1) arbetsår 
Fyllnadsval skall ske för en ledamot om ett (1) arbetsår, eftersom Fredrik slutat. 
Val av två (2) suppleanter om ett (1) arbetsår 
Val av vice sekreterare om två (2) arbetsår. 

§ 12 Övriga frågor 
Är Clas Thorildsson aspirant? MCT sätter upp honom på aspirantlistan. 
 
Frågan om avslutningsevenemang för styrelsen/instruktörer skjuts till nästa 
styrelsemöte. Ordföranden kontrollerar plats och typ av aktivitet. 
 
§ 13 Nästa möte 
19 november efter storkurshelgen 

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

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 


