
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-2013
för Sveriges Motorcyklister Östergötlands distrikt

Verksamhetsåret

Verksamhetsåret 2012-2013 omfattas av perioden 1 juli 2012 till 30 juni 2013.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Ordförande Frank Lindström
Vice ordförande Håkan Fredriksson
Kassör Tommy Petersson
Sekreterare Susanne Adolfsson
Ledamot  Karin Skoglund
Ledamot Sören Håkansson 
Ledamot Andreas Holmberg
Suppleant Marianne Jansson
Suppleant Annica Åkerström-Olofsson

Övriga poster

Revisor Torbjörn Elvhage
Revisor Pia Håkansson
Valberedning Börje Pettersson
Valberedning Lena Hedemo
Webbmaster Patrik Nilsson  
MCT ansvarig Annica Åkerström-Olofsson

Medlemsantal

Vid verksamhetsårets slut var vi i Östergötland 2 886 medlemmar vilket är några fler än föregående år.

Medlemsavgifter

Enskild medlem 375 kr
lokal- eller riksklubbsansluten medlem 325 kr
Familjemedlemskap 475 kr
lokal- eller riksklubbsansluten familj 425 kr
Ungdomsmedlemskap,
för dig som inte fyllt 26 år 225 kr



Möten

Årsmötet hölls den 23 september 2012 på Bråvalla i Norrköping.

Under verksamhetsåret har protokollförda styrelsemöten hållits i september, november och december 2012
samt  januari, februari, mars, april, juni och augusti månad 2013. Protokoll från dessa möten finns att läsa på 
vår hemsida.

Distriktet har haft en representant närvarande på båda de distriktsordförandemöten som har ägt rum, ett på 
Vann Hotell & Spa, Brastad i samband med årsmötet 2012 och ett i Upplands Väsby under mars 2013.

Distriktets informatör medverkade i samband med stormöteshelgen i Stockholm under november 2012 samt i 
Upplands Väsby under mars 2013 i möte för alla distriktsinformatörer inom SMC.

Distriktets webbmaster medverkade i samband med stormöteshelgen i Stockholm under november 2012 i ett 
möte för alla  webbmaster inom SMC.

Det har även hållits två instruktörsmöten ett på Kapten Billes och ett på Linköpings Motorstadion inför vår 
Mc-dag och våra fortbildningar på Bråvalla, F 13 i Norrköping.

Efter avslutade fortbildningar hölls ett utvärderingsmöte med styrelsens medlemmar och delar av de 
instruktörer som varit med och genomfört våra körningar.

SMC arrangemang i distriktet

Bondgårdsrundan 2012

Det var ca 10 personer som var med och körde Bondgårdsrundan. Dagen började med ett besök på 
travtränare Per Erikssons hästgård, där man tittade på hästarna, stall och tillhörande hagar. Efter ett 
lunchstopp på Sjögestad Motell fortsatte färden till Kättestad.

Kättestad drivs av bröderna Mats och Niklas Jonasson. På gården finns 270 mjölkkor och 300 kalvar och 
kvigor. Gården producerar ca 8000 liter mjölk varje dag. Totalt brukad areal är 270 ha, motsvarande 380 
fotbollsplaner.

Därefter gjorde man ett stopp på Löt Ryttargård, ett lokalt gårdsmejeri som producerar genuina östgötska 
mejeriprodukter från gårdens egna mjölkgetter. På gården finns ett 70 tal fritt betande getter som har 
möjlighet att vistas ute dagligen om de själva så önskar.
 

Grusswängen 2012

Årets Grusswäng startade i Åtvidaberg och kördes i närmare 25 mil innan man skildes åt. Årets tur innehöll 
en mycket bra blandning av grus, naturligtvis lite asfalt för transportena samt i år även ett antal mindre 
vägar/stigar belagda med bland annat gräs. 

Valborgskortegen 2013

Den årliga valborgskortegen kördes som vanligt mellan Linköping och Skänninge. Även den här gången var 
startplatsen vid bilprovningen i Linköping. Det var 575 deltagare som körde kortegen trots dåligt väder.
 

Ordförandemöte

Under verksamhetsåret har det hållits två ordförandemöten där de SMC anslutna klubbarna i Distriktet har 
bjudits in att närvara.



Mc-mässan på Elmia

Även i år var det ett antal av styrelsens medlemmar som var ner i Jönköping  för att hjälpa till i SMC´s monter 
på mässan.

Fortbildningar

Under säsongen har följande kurser genomförts i Östergötlands regi.

Den årliga MC-dagen kördes på Linköpings Motorstadion den 21 april,  det var drygt 80 deltagare som 
genomförde delar av de övningar som man kunde prova på under dagen. Totalt 60 deltagare lämnade in sina 
anmälningsblanketter till kansliet efter att ha kört alla övningar. Man kunde som tidigare år prova på 
bromsövningar, kurvtagning och körgårdsövningar samt nytt för i år, bromsning på grus.

Vi körde en Broms- och kurvkurs den 4 maj som tidigare år var den förlagd till Bråvalla området i Norrköping. 
Det var totalt 28 deltagare som körde under dagen.

Den 5 maj genomfördes även en fortbildning som vände sig enbart till kvinnliga MC-förare på Bråvalla 
området i Norrköping. Det var 17 kvinnor som körde de olika övningarna under dagen.

Övrigt 

Det har funnits representanter från SMC Östergötland på bland annat Beviks, Motorbolaget, Handelsboden 
och Nilssons MC-shop, under de dagar som man har haft öppethus under våren 2013.

Härmed vill styrelsen tacka alla medlemmar, instruktörer och samarbetspartners för det gångna året. 
SMC är en stark organisation och det är medlemmarna som är dess styrka.

SMC Östergötlands styrelse
Norrköping september 2013

………………………………. …………………………………… ………………………………..
Frank Lindström Håkan Fredriksson Tommy Petersson
Ordförande vice ordförande kassör

………………………………. ………………………………….. ………………………………..
Susanne Adolfsson Karin Skoglund Sören Håkansson
Sekreterare Ledamot Ledamot

………………………………. ……………………………….. ………………………………..
Andreas Holmberg Marianne Jansson Annica Åkerström-Olofsson  
Ledamot suppleant suppleant


