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ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 8 januari 2017 
 

Plats: Vårdsbergs Golfklubb , kl. 16.00 

Närvarande: Frank Lindström, Sofia Lago, Sara Ladell, Jan Paulsen Sören 
Håkansson (ersättare för Denise Lekander), Tommy Petersson (ersättare för 
Fredrik Fredriksson), Anurak Sawatdee (ersättare för Torbjörn Orell), Håkan 
Johansson, Börje Pettersson 

Frånvarande: Denise Lekander, Fredrik Fredriksson, Torbjörn Orell, Mikael 
Ilonurmi 
 

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

§ 3 Föregående protokoll 
Adressändring är genomförd till nuvarande kassör så att konto kan öppnas i 
Marginalen Bank. 
Föregående protokoll lästes, signerades och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Ingen förändring gentemot tidigare rapport. 

§ 5 Inkommen post     
Inbjudan till Grusutbildning för instruktörer. Styrelsen ställer frågan till Hans Westberg 
om denne är villig att åka. 

§ 6 Manusstopp 
Distriktsbilaga Östergötland på gult papper skall senast 2 mars vara Klippans 
Bokbinderi tillhanda. Sekreteraren löser detta, men om denne inte kan lösa detta tar 
vice ordförande över. 
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§ 7 MCT     
 
Tolvmannabacken är fortfarande oklart om vi kan nyttja. Ägaren har ej lämnat svar. 

KNIX på Raceland är fortfarande oklar. Ägaren har anläggningen till försäljning och 
ny ägare finns ännu inte. 

Instruktörsavrostningar vid 3 tillfällen i april går att genomföra. 

Styrelsen beslutade att Touring- och Customkurs samt Tjejavrostningen flyttas till 20-
21/5 

Styrelsen beslutade att Start2Ride flyttas till 28/5 
 
MC-dagen inbjudan till Blodbussen? Styrelsen gav i uppdrag till Denise att bjuda in 
dem  

MC-dagen förbättringspunkter och vem löser? Se separat blad. McT hanterar detta i 
övningarna på MC-dagen 2017. 

MC-dagen reklamblad. Separat blad. Styrelsen gav McT i uppdrag att gå vidare med 
dessa samt att låta Anurak anslå dessa på samma platser som hans reklamblad. 

Förslag på info-blad som Anurak skapat. Separat blad. Styrelsen gav Anurak i 
uppdrag att sprida dessa på bilprovningarna och trafikskolorna i distriktet. Styrelsen 
beslutade att låta trafikskolorna får köra 3 för 1 på våra KNIX samt att lärarna får köra 
gratis under 2017. 

Avancerade Kursdagar på Mantorp 13-14 juli. Styrelsen fattade beslut om att vi kör 
dessa två dagar.  

§ 8 Hemsidan och Facebook 
Innehåll på MC-dagen kommer att läggas ut när McT lämnat underlag. 
Kurser i kalendern kommer att uppdateras. 
Ny bild kommer att läggas upp. 
Facebook gruppen är nu borttagen. Endast en Facebook-sida återstår. 
Användarnamn till forumet behöver uppdateras av vissa berörda. Fiffi begär in 
uppgifter av dessa. 

§ 9 Rapporter 
Inget 

§ 10 Årsmöte 2017 
Inget 

§ 11 Aktiviteter 2017 
Inget nytt 

§ 12 Övriga frågor 
Fiffi uppmanade samtliga att ta del av ”Riktlinjer för användning av sociala medier 
inom SMC”. 

§ 13 Nästa möte 
Söndagen 19/2 kl. 16.00 på Veteranbilsklubben i Norrköping.  

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

Frank Lindström   Jan Paulsen 

Ordförande    Sekreterare 

 


