
 

 

ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 31 juli 2018 

Plats: Hemma hos Bengt Dahl kl. 13.00  

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Henrik Karlsson, Anurak Sawatdee, 

Sara Ladell, Sofia Lago, Anna Pålsson, Bengt Dahl, Michael Ilonurmi, Denise 
Lekander 
 
Frånvarande: Mia Ilonurmi, Krister Andersson.  

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och ”Aktiviteter 2018”ändrades till ”Aktiviteter 2019” samt 
SMC-boken lades till som en underpunkt i ”Manusstopp”. 
Punkt 10 ”Konferenshelgen” lades till. 
Därefter godkändes den nya dagordningen. 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. 
Storlekar på jackor lämnas till ordföranden. 
Storlekar på instruktörströjor lämnas till MCT. 
Storlekar på västar lämnas till MCT. 
 

§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget och att vi ligger lite på minus. 
Räkenskaperna för AK BKK samt Konferenshelgen är ännu inte klara. 
 
 

§ 5 Inkommen post 
Påminnelse om Inbjudan och anmälningsinfo till Konferenshelg 17-18/11 har 
inkommit. 
Valberedningen vill besöka oss. 

Torbjörn Orell har skickat ett meddelande. 

Licenser hos SVEMO ändras från SMC Sport till Sveriges Motorcyklister 

§ 6 Manusstopp     

Denise har skrivit inlägg. 
Manusstoppet är oklart om när det är, men det bör vara tidigt 2019. 



Sida 2 av 2 
SMC-boken: Alla våra verksamheter måste framgå.  Skall vara klart senast 15 
december. Vice ordförande svarar för att det kommer in i tid. 

§ 7 MCT 
Epost från Torbjörn Orell:  

Resurs: En ny resurs har tagits upp i distriktet. Han inriktas mot gruskurserna och vi 
hälsar Gary Wiklund välkommen. 

AI: En ny i distriktet och vi hälsar Jimmy Kronstrand välkommen till ”instruktörskåren” 

GI: En ny i distriktet och vi hälsar Anders Johansson välkommen till 
”instruktörskåren” 

KNIX: De två sista KNIX:arna ställdes in pga. för få deltagare under de senast 
förgående körningarna. 

TL/KL-möte: MCT har närvarat, i egenskap av TL/KL, vid mötet. Mötet var ett 
samordningsmöte för SMC Schools samt SMC Sport verksamhet. Kansliet gav lite 
info om deras syn på verksamheten och underströk att de ”går tungt” maa 
personalbrist.  
 
Avslutningsmöte med funktionärer: Genomfördes 29/9. Summering av det gångna 
året och fastställande av vad som skall genomföras kommande år. Efter det spelades 
det bowling, där Magnus Carlsson segrade. 
Förslag på kursverksamhet kommer att skickas ut via epost till berörda när datum för 
gruskurserna har fastställts av grusgruppen. 

Instruktörströjor: MCT har fastställt att vi skall nyttja YP i Norrköping och att märket 
”South West” med tröja ”315 Marion i färg 99” för damerna och ”314 Morris i färg 99” 
för herrarna är det enda alternativ som finns att tillgå. MCT återkommer med hur 
trycket skall vara utformat och from när det är möjligt att hämta en tröja/examinerad 
instruktör. 

§ 8 Sociala medier 
Fiffi orienterade om att det finns FB-sidor för de olika uppdragen, Informatörer, 
Vägspanare, etc. 

§ 9 Aktiviteter 2019 
Diskussion fördes om de olika aktiviteterna, men det som inte är traditionsbundet, 
kan inte ännu fastslås. Allt kommer an på när grusgruppen framkommer med sina 
datum. 

MC-dagen, Valborgskortegen, Bondgårdsrundan och Grusswängen genomförs 
traditionsenligt. 
Diskussion fördes om att medlemmar kör gratis på MC-dagen och icke medlemmar 
får betala en viss summa. Styrelsen fattade beslut om att så skall ske och icke 
medlem betalar 200 kr. Förslag på datum blev 21/ 4 samt 27/4. Dessa måste ut på 
FB och styrelsens medlemmar uppmanas att dela inlägget. 

Medlemstouringen kommer att genomföras vid datum som fastställs senare. 

Styrelsen fattade beslut om att Grusgruppen får i uppgift att hitta ersättare till Sören 
för att kunna genomföra Grusswängen. 

Styrelsen fattade beslut om att tillfråga Kalle Viking om att fortsätta med 
Bondgårdsrundan ytterligare ett år för att låta en ersättare gå vid sidan om och lära 
sig ordna evenemanget året därpå. MCT frågar Kalle om detta. 

Diskussion fördes om att ordna ”Vakt-utbildning” inför Valborgskortegen 2019. 



 
Styrelsen fattade beslut om att fortsätta med Grillkvällarna, men att ev. byta platser. 
Trollegater och Skiren föreslogs. 

§ 10 Konferenshelg 
Sekreteraren skickar länken till anmälan till styrelsemedlemmarna och valberedarna. 
Glöm inte att eposta hotellet. Anvisningar finns i eposten som skickats av kansliet. 
Anna kontrollerar vad det kostar att låna/hyra fordon på annan plats än bensinmack. 

§ 11 Styrelsen 
Återbetalning på våra kurser: Viktigt att återbetalningspolicy framgår där deltagaren 
anmäler sig till kursen. Faktura betalning förekommer inte i SMC Östergötland. 

Presentkort enl. tradition tillfaller deltagare nr XX på MC-dagen, nr 4 på den 2:a 
gruskursen och nr 17 på Morsdagsknixen. 

§ 12 Övriga frågor 
Buffar beställda, men inte levererade. 
 

§ 13 Nästa möte 

18/11 direkt efter lunchen på Konferenshelgen. 

§ 14 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade värden för gästfriheten och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 

 
 
 
 
 

 


