
Styrelsemöte SMC Östergötland 19 augusti 2012

Närvarande: Frånvarande:

Lena Hedemo ordförande Karin Skoglund vice sekreterare
Börje Pettersson vice ordförande Andreas Holmberg ledamot
Susanne Adolfsson sekreterare Patrik Nilsson ledamot
Tommy Petersson kassör  Richard Kindvall valberedning
Håkan Fredriksson suppleant
(Håkan ersätter ordinarie ledamot)
Sören Håkansson valberedning
  
Inbjuden gäst:
Frank Lindström

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Lena Hedemo.

§ 2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna efter genomgång.

§ 7. Återkoppling från föregående protokoll. 
Frank har kollat upp inläggen på Forumet, endast 1 inlägg har 
inkommit gällande grus vid rondellen i Skänninge. 
Frank har även varit ute och tittat på platsen, då det fortfarande är en 
byggarbetsplats får man räkna med att det kan finnas visst grus på 
vägbanan.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören Tommy Pettersson redogör för den ekonomiska 
situationen.

§ 5 Inkommen post
Lena har fått frågan om SMC-kurser i Östergötland tex knix. Lena har 
svarat med information att vi inte har några knixkurser i 
Östergötland.

Lena har även fått frågan om kurs ”ny på mc”. Hon kommer att svara 
personen att vi i Östergötland inte har någon kurs ” ny på Mc”. Tipsar 
honom om att han kan gå in på hemsidorna på närliggande distrikt 
och se om dom kan erbjuda sådana kurser.



§ 6 Manusstopp Mc-Folket, 6 augusti
Susanne har skickat material till Mc-Folket, kallelse till årsmötet i 
september.

Nästa manusstopp 24 september.

§ 7 Hemsidan
Viktigt att vi skriver om de arrangemang som vi har haft i distriktet. 
Det behöver inte vara något längre reportage men lite kort om vad 
som gjordes och hur många som körde.
ex.
Fortbildning 5 och 6 maj.
Mc-dagen 13 maj
Bondgårdsrundan.
 

§ 8 Årsmöte 2012 (distriktet)
Platsen är klar, Kamratföreningen Bråvalla F13.
Skyltning - Susanne, Tommy och Lena ordnar detta.
Fika – Håkan och Karin ordnar till ca 20 personer.
Verksamhetsinriktning 2013 – genomgång av vad som ska vara med
på kommande verksamhetsinriktning.
Verksamhetssberättelse – genomgång om vad som ska vara med.

Årsmötet Riks 2012 (Riks)
Frank tittar på om han kan åka till ordförandemötet istället för Lena 
som inte kan åka i år.

§ 9 Rapporter
a)  Tommy har sedan förra mötet kollat upp hur SMC`s medlemskap i 

NTF ser ut. Det finns ett centralt avtal för SMC i NTF. 
I och med detta betalar distriktet inte in någon extra medlemsavgift 
på 500 kr.

b)  Frank ger en återkoppling från Gustaf Wasa turen som fungerade 
väldigt bra.

c)  Lena ger en återkoppling från Motorcykelnsdag 6 juni, det var 
endast 3 deltagare som kom till uppsamlingsplatsen. 

d) Börje ger en återkoppling från årets Bondgårdsrunda där 11 
ekipage deltog.

§ 10 Övriga frågor
a) Dragning av tre personer som deltagit på någon av våra 

fortbildningar under 2012. Lena ordnar med 3 presentkort på 
500 kr /st från Beviks.

b) Håkan undrar om styrelsen kan stå bakom ett förslag på kurs till 
storkurshelgen som hålls varje år i november månad. 
Namnförslag på kursen är ”kurs Roadleader”. Närvarande 
medlemmar står bakom förslaget och Håkan kommer att skicka 
detta till Patrik Eriksson på Riks. 

c) Susanne tar upp frågan om det finns intresse från någon att ta över 
informatörsrollen. Frågan kommer att tas upp på första mötet efter 
årsmötet då den nya styrelsen är tillsatt.



§ 11 Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 11 september klockan 18,00 på Herrbeta 
Restaurang Tuppen.

 

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande Lena Hedemo förklarade mötet avslutat.

…................................................ …...................................................
Lena Hedemo, ordförande Susanne Adolfsson, sekreterare


