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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 5 juli 2017 
 

Plats: SMC Linköpings lokaler , kl. 18.00 

Närvarande: Frank Lindström, Sofia Lago, Jan Paulsen Sören Håkansson 
(ersätter Sara Ladell), Tommy Petersson, Anurak Sawatdee, Torbjörn Orell,  

Frånvarande: Mikael Ilonurmi Sara Ladell, Börje Pettersson, Denise 
Lekander, Fredrik Fredriksson 
 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes 
 

§ 3 Föregående protokoll 
INTET 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Gruskursen inbringade en liten summa pengar. Utlägg är ersatta. 

§ 5 Inkommen post     
INTET 

§ 6 Manusstopp 
INTET 

§ 7 MCT     
BKK AK Mantorp Park Motorbana; Idag är det 40 deltagare anmälda till torsdagen 
samt 39 till fredagen. För Sport är det 18 på torsdagen och 20 på fredagen. 
Alla kringarrangemang är kontrollerade av MCT att de är tillgängliga. 
Endast de som anmält sig via SMC Schools bokningssystem är medräknade. 

KNIX på Raceland: I dagsläget har vi genomfört en KNIX med den förre ägarens 
tillstånd. Det var 23 glada deltagare som körde och tyvärr hade vi en omkullkörning. 
Den hanterades direkt och deltagaren blev jättenöjd med att försäkringbolaget tog 
ärendet dagen efter. Deltagaren blev inte skadad, mest stukat självego. 
Kontakt med den nya ägaren har inte kunnat ske, eftersom vi inte fått 
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kontaktuppgifter till denne. Fredrik ligger på om att få dessa för att kunna etablera ett 
samarbete. 

Torbjörn åtog sig att förhöra med LMS om möjligheten att få köra på deras 
gokartbana. 

Examinering av GI: Samtliga som är hemma kommer att skickas till examination 25-
27/8 i Västerås. 
MCT skall undersöka möjligheten till att få en examination under våren 2018 för de 
som missar årets. 

Gruskurs i Kisa 26/8: Med anledning av att GIA skall examineras kommer det att vara 
Torbjörn och Stefan som håller i kursen. De har framställt, via ombud, behov av 
teorisal samt catering. Det åläggs de kursansvariga att se möjligheterna till att lösa 
dessa behov samt inkomma med kostnadsförslag till kassören senast 10/8-17. 
MCT önskar att övriga instruktörer kan vara med och stödja vid Gruskursen 
(inskrivning, sätta ut konor, etc), fastän de inte är ”grusinstruktörer”. 
 
Bondgårdsrundan: Vi måste hitta en ersättare som kan börja planera 2018-års runda. 
Inga namnförslag uppkom. 

Förslag kom på att få en leverantör av mc-kläder som kunde prata om varför 
utrustningen är konstruerad på ett visst sätt. Också kom förslag på andra saker som 
stötdämparinställning, hjälmar, etc. Detta skulle kunna ske i samband med MC-
dagen 

Sofia tog upp det försöket som genomfördes med att ha en kurs på allmän väg. 
Försöket antogs som ett bra förslag och Sofia ålades att jobba vidare på det. 

Intresse för att köra ett koncept för STR finns hos trafikskolor i Stockholm. Anurak 
ålades att sköta kontakten med dem och framkomma med ett förslag på datum och 
upplägg. 

Sofia återberättade om hur KNIX sker på Rörken (Uppsala). Det fanns en del att ta 
del av hur andra genomför KNIX. 

§ 8 Hemsidan och Facebook 
INTET 

§ 9 Rapporter 
Grillkvällen på Ekön drog 15-17 deltagare. Det var en underbar kväll som gav en fin 
grillkväll. 

§ 10 Aktiviteter 2017 
INTET 

§ 11 Övriga frågor 
INTET 

§ 12 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till 16/8 hos Frank i Kuddby. Mötet börjar med informellt 
grillevenemang kl. 15.00 för att sedan övergå till styrelsemöte kl. 18.00 

§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för lånet av lokalen och förklarade mötet för avslutat. 
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...............................................  ............................................ 

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 


