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ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 7 januari 2018 

 

Plats: Restaurang Tuppen, Herrbeta, kl. 16.00 

Närvarande: Frank Lindström, Jan Paulsen, Torbjörn Orell, Sara Ladell, Sofia 
Lago, Tommy Petersson, Sören Håkansson, Håkan Johansson, 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 resultatet för 2016-07-01—2017-12-31. 
Kassören föredrog även den budget som är lagd för 2018. 
 
Styrelsen fattade beslut om att kassören skall skicka ut kontoplan/budget till 
styrelsens medlemmar för översyn. 
 
Kassören redovisade även hur vi ligger till, medlemsantalsmässigt, gentemot de 
andra distrikten. Vi ligger på 4:e plats. 
 
§ 5 Inkommen post 
Redovisning för storkurshelgen samt distriktstian har inkommit. 

Sammanfattning av de olika kurserna på storkurshelgen har även inkommit. 

Qnyppling MC har begärt ett samarbete med SMC Östergötland. Sofia fick i uppdrag 
att höra efter vad det är för samarbete det rör sig om. I sammanhanget diskuterades 
miljötillstånd och nyttjanderätt på Bråvalla. 
Då inte SMC arrangerar kursen, skall inte instruktören köra med sin instruktörsväst. 
MCT kontrollerar vad som gäller för instruktörernas försäkring vid liknande tillfällen. 
MCT förhör sig även med MCT i andra distrikt om hur de gör i dessa typer av fall. 
Styrelsen föreslog att vi skapar en policy som ger stöd i liknande frågor. 

Råd och Riktlinjer ver 3.0 har inkommit och den har skickats ut till samtliga i distriktet 
av MCT. 
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§ 6 Manusstopp     
22/1 är manusstopp. Underlag till manus skall vara Denise tillhanda snarast. 
Underlag lämnas även i detta protokoll: MC-dagen och Valborgskortegen skall 
nämnas. 

§ 7 MCT 
I dagsläget är vi:  
Resurser: 8 st 
KL: 1 st 
TL Sport: 1 st 
AI: 6 st 
GI: 14 st 
GrusI: 3 st 
AIA: 3 st 
GIA: 4 st 
GrusIA: 2 st (3 st) 
 
Stämpelkort på Raceland kommer att införas. 
 
MCT skickar kontaktlista till ordföranden. 
 
Underlag för distriktsinformation inskickat till Rolands Offset och de har skickat det till 
bokbinderiet i Klippan för inbladning. 
 
MCT önskar att få medel till att genomföra en uppstart för samtliga 
instruktörer/resurser någon gång i mars-april, inför 2018 års kurser. 
MCT tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Underlag från Torbjörn till Jan senast 
veckan innan styrelsemötet. 
 
Ännu inget svar från LMS avseende lagd bokning på den stora banan. 
 
Utskickat underlag för VERKSAMHETSBERÄTTELSE har ingen svarat på. Senast 
1/3-2018 måste detta finnas sekreteraren tillhanda. Dokumentet skall dessutom vara 
påskrivet innan årsmötet. 

§ 8 Sociala medier 
Allt gammalt på vår hemsida har ändrats av SMC Riks. 
 
Info om att bli Resurs/Instruktör kommer att läggas ut av Sofia. 
 
SMC Östergötland finns nu på Instagram. 

§ 9 Aktiviteter 2018 
MC-gudstjänsten i Slaka 16/5 kl. 19.00 läggs in i kalendern på vår hemsida av Sofia. 

MC-mässan i Norrköping 24-25/2: Sören och Tommy deltar tillsammans med Frank. 
Sofia beställer trycksaker till detta evenemang med kassörens godkännande. Sören 
har många exemplar av ”Full kontroll” som denne tar med till MC-mässan. 

Medlemstouringen: Sofia redovisade max 25 deltagare och 2 medhjälpare. 
Övernattning i vandrarhem och mat sker till självkostnadspris för deltagaren. 
Engesberg kan fakturera men Gyllene Hjulet är osäkert om det är möjligt med 
fakturering. 
Bokningssystemet skall användas för bokning av den enskilde. 

”Morsdag-KNIX” har Sofia ändrat. Antalet har ökat till 25 deltagare. Pris: 200 kr för 
medlemmar och 300 kr för icke medlemmar. Kursen publiceras i bokningssystemet 
av MCT. Kvinnliga instruktörer tas fram av Sofia. Deltagarna tar med egen lunch och 
vi bjuder på fika. 
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Årsmötet är upplagt i bokningssystemet 

§ 10 Övriga frågor 
Tommy föredrog att stadgeändringar har genomförts. Valberedningens budget ligger 
under SMC Riks budget. 
 
Tommy föredrog att MC-folket vill ha namn på eldsjälar i distrikten samt att de 
efterfrågade fler bilder från distrikten. 

Riks vill ha 2 st ordförandemöten per år samt att introkursen skall genomföras vid ett 
eget tillfälle innan Storkurshelgen. 

Tommy föredrog tolkningen av det nya EU-direktivet, GDPR. Kortfattat innebär det 
att uppgifter om enskild som inte längre används, skall snarast tas bort. 
Anmälningsblanketterna, exempelvis de som används på KNIX, kommer att fortsatt 
användas. 
 
§ 11 Nästa möte 
20/2 kl. 17.00 på restaurang Tuppen i Herrbeta. Dagordning MC-mässan. 

11/3 kl. 16.00 på restaurang Tuppen i Herrbeta. 

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

 

 

 

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 


