
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 31 juli 2018 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Henrik Karlsson (ersätter Anurak 
Sawatdee), Sara Ladell, Sofia Lago, Anna Pålsson, Bengt Dahl, Denise Lekander. 
 
Frånvarande: Anurak Sawatdee, Michael Ilonurmi, Mia Ilonurmi, 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. 
Kontroll skjortor och jackor till styrelsemedlemmar. 
Kontroll pikétröjor till instruktörer. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget och att vi ligger lite på plus. 
Den största utgiften har varit MC-dagen på Sviestad. Diskussion fördes om att ta ut 
en mindre avgift för de som deltar. 
 
§ 5 Inkommen post 
GIX: Svar senast 31/7. Länk skickad till berörda 

”Diabeteskörning”: Tommy Wallinder har ställt frågan om vi är intresserade 
att genomföra en körning till förmån för de diabetesdrabbade. Diskussion fördes om 
olika aktiviteter. Ärendet bordlades och kommer att tas upp inför uppstarten av 2019 
års aktiviteter. Diabetikerförbundet i Östergötland bör vara delaktiga. Vice ordförande 
äger hela processen och håller kontakten med Tommy Wallinder. 

GS, Jesper Christensen, skickade info om certifieringsprocessen och kontraktet för 
processen är signerat, vilket innebär att certifieringen är igång. 
Vidare meddelade GS att bristen på examinatorer har gjort att Göran Ekman, Mattias 
Boström och Jan Paulsen tillfälligt förordnas som examinatorer. 
Sedan skriver Jesper att AIA bör deltaga på GI-examinationen i Gävle. Detta 
beroende på att i nya R&R ver. 3.0 benämns bara en kategori av instruktörer. 
Slutligen meddelar GS att ett möte med trafikministern, Trafikverket, NTF och 
Transportstyrelsen kommer att genomföras i augusti. Detta maa att mc-olyckorna är 
dubbelt så många i år jämfört med i fjol. 
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§ 6 Manusstopp     
Denise påpekade att det är 13/8. Bondgårdrundan och lite om KNIX kommer att vara 
med i artikeln. Eventuellt kommer någon gruskurs att vara med. 

§ 7 MCT 
AI: Nya i distriktet och vi hälsar dem välkomna till ”instruktörskåren” 

AK BKK på LMS 24-25/8 är klart. Dock är det i dagsläget få deltagare och kursen kan 
komma att öppnas upp för steg 6. MCT tar det beslutet i närmsta veckan. 

Airbag-västar: Om styrelsen fattar beslut, kommer ett antal västar att köpas in till 
utlåning till våra instruktörer och aspiranter. 
MCT återkommer med förslag om utseende och färg. 
Styrelsen fattade beslut om att skaffa 15 st västar. De instruktörer som vill köpa sin 
egen väst kommer att få dessa subventionerade med 50%. 

GIX i Gävle: 3 st GIA inbjudna. 2 har tackat nej och AIA inbjuds till att deltaga. 
 
Gruskurser: De grusansvariga har, tidigare under året, lagt fram datum då de 
planerat att genomföra olika gruskurser. Detta har fallit mellan stolarna och de 
grusansvariga skall ta nya tag i att få fram gruskurser med olika steg. 
Grusansvariga har fått klart att 25/8 kommer att det att genomföras gruskurs. Den 
sker dagen innan Grusswängen och gruskursen genomförs på Kråkvilan. Pris:400 kr 
för medlem och 500 kr för icke medlem. Budget för gruskursen lämnades till 
kassören. 
Ytterligare gruskurs planerad till 8/9 på Ydre Motocrossbana. Detaljer kommer när 
planeringen är klar. 
Diskussion fördes om vilken nivå gruskurserna skall ligga på. Det fastställdes att vi 
skall hålla nivå 1L och nivå 1 under detta år. 
Gruskurserna erhåller egen sjukvårdsväska ur lådorna på Raceland. MCT tilldelar 
denna till Grusinstruktörerna. 

KNIX: Senaste KNIXen (26/7) hade 5 deltagare. En av dem ramlade på banan, men 
valde att fortsätta kursen. 3 av deltagarna hade aldrig varit på en bana förut. De 
upplevde hela dagen som euforisk och det var den återkoppling de fick efter varje 
körpass som var den störst bidragande orsaken till detta. 
MCT fundering: Varför är det så få instruktörer och deltagare på våra KNIX? Har vi 
för många KNIX eller är det ett dåligt upplägg? Kanske banan är för tråkig? Fel 
veckodag? 
MCT fundering bordlades och envar som hjälper till på KNIX får fundera själv över 
vad som kan göras. 

§ 8 Sociala medier 
Sofia har börjat att marknadsföra våra aktiviteter lite hårdare. Gå gärna in och titta på 
vår hemsida:  www.svmc.se/ostergotland 
Filmer kommer också att läggas upp och inte bara stillbilder. 

§ 9 Aktiviteter 2018 
Gruskurser: se pkt 7. 
 
Instruktörs-samkväm är bestämt till 29/9. Distriktet kommer då att genomföra bowling 
och äta en bit mat. MCT återkommer med inbjudan till berörda. 

§ 10 Styrelsen 
De nya styrelsemedlemmarna uppmanades att anmäla sig till Intro-kursen som går 
31/8 på Romme Alpin. 



 

 

Profilkläder: Jacka tar ordförande med sig och visar YP-kläder och pikétröjor 
ansvarar MCT för att ta fram utseende. 

§ 11 Övriga frågor 
INTET 
 
§ 12 Nästa möte 
30/9 kl 16.00 hemma hos Bengt Dahl, Roddargatan 27, Norrköping 

18/11 direkt efter lunchen på Storkurshelgen. 

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

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 

 
 
 
 
 

 


