
 

 

 

ÖSTERGÖTLAND 
Protokoll styrelsemöte 9 juni 2019 

Plats: Trädäcket på Raceland, Slakthusvägen 6, Norrköping, kl. 17.00 

Närvarande: Jan Persson, Anurak Sawatdee, Sofia Lago, Mikael Ilonurmi, Henrik 
Karlsson, Anna Pålsson, Jan Paulsen, Sara Ladell, Denise Lekander och Bengt Dahl  
 
Frånvarande: Krister Andersson, Mia Ilonurmi 

 
§ 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.  
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören fördrog det övergripande ekonomiska läget. Rikstian har inkommit.  
Sammanställning av inkomster från kurser är inte framtagna, kommer att tas fram 
senare. Ekonomin är god och vi har en bra likviditet.  
Kassören påtalade vikten av att få kassaredovisningen från resp. kurstillfälle. Annars 
blir det ett enormt detektivarbete att ta reda på vem som har betalt för vilken kurs. 
 
Kostnaden för airbag-västar betalas av den enskilde till SMC Östergötlands SWISH-
konto. 
 
Ordföranden påpekade att han inte har varit på banken för att få  behörighet till våra 
konton. 
  
§ 5 Inkommen post 
15-17 november genomförs konferenshelgen i ny skepnad. 
 
SMC Riks skickar ut erbjudande till alla STR-trafikskolor om gratis medlemskap till 
nya mc-körkortstagare. 
 
Portalen skall i dag kunna visa statistik. Endast Bengt har sett det. Tydligen skall 
man också kunna se varför medlemmar går ur SMC. Ordföranden kontrollerar dessa 
funktioner. 
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Staffan Nordin, utbildningsansvarig, har påtalat att instruktörer kan beställa ett 
tygmärke till sin väst. 

§ 6 Manusstopp     
Manusstoppet var förra veckan. Denise skriver ett inlägg till nästa. 

§ 7 MCT 
När kommer extrapatroner till de som har köpt sin väst? Patronerna är 
levererade i lördags 8/6 och delas ut till de som beställt, snarast. 

Har instruktörs-/funktionärströjor från SMC Riks kommit till Frank? Ordföranden 
kontrollerar med Frank. 

Vilka kommer att ställa upp som funktionärer på LMS 25-26/7 och 8-11/8? 

Är det någon som kan/vill åka och hjälpa SMC Jönköping 16/6 med att starta upp 
KNIX? MCT tar in underlag och meddelar SMC Jönköping. 

Har vi debiterat SMC Riks för Guide-Knixen? Kassören skriver en faktura och skickar 
till SMC Riks. 

Har alla instruktörer, som behöver det, beställt extra tygmärken, enligt det som 
meddelats via sociala medier?  

Har ”Prova på dag” gått i lås med Anna Pålsson? Anna och Fiffi tittar på ett upplägg 
inför nästa år. 

Finns det frivilliga att åka på ”Start2Ride” 7-9/6 och jobba som funktionärer när SMC 
Stockholm kör detta? Denna punkt är för sen att reagera på. Sofia har ställt upp 
under 8/6. 
 
SMC Stockholms interndagar planeras att genomföras i Östergötland. Även SMC 
Uppsala är medbjudna. MCT och ordföranden för samtal med LMS om att nyttja 
Sviestad. 
 
Frågan om vi skall fortsätta med MC-dagen togs upp. Styrelsen fattade beslut om att 
vi skall fortsätta med MC-dagen. 

§ 8 Sociala medier 
Nya följare dyker upp på vårt Instagram-konto och även på vår FB-sida. 
 
Fiffi saknar bild på vår nye ordförande och tar ett foto idag. 
 
Fiffi skapar evenemang för våra kurser på Sviestad på vårt FB-konto. Viktigt att alla 
delar dem. 

§ 9 Aktiviteter 2019 
På Morsdags-KNIXEN hade vi förare som avbokade och vissa som övningskörde. 
Skall vi betala tillbaka eller skall vi köpa presentkort. Styrelsen fattade beslut om att 
ingetdera skall ske. Samma förfarande som förra årets beslut. 
Fiffi redogjorde för hur kursen hade genomförts och uppfattningen var att det var en 
lyckad kurs. 
 
Diabetestouringen planeras av Fiffi. 

Medlemstouringen har i dagsläget 15 st deltagare. Fiffi är ansvarig för denna. 

Gruskurserna genomförs enligt plan och det är många deltagare som vill vara med. 



 

 

§ 10 Styrelsen 
INTET 

§ 11 Övriga frågor 
Diskussion fördes om vår AK BKK på Sviestad. Frågan om vi skall släppa in SMC 
Sport togs upp. 

Funktionärsträff önskas att genomföras även detta år. 
 
§ 12 Nästa möte 
28/9 kl 13.00 plats som senare meddelas av ordföranden. 

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

 

 

 

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

Jan Persson   Jan Paulsen 
 
Ordförande     Sekreterare 

 
 
 
 
 

 


