
Styrelsemöte SMC Östergötland den 21 maj 2012

Närvarande: Frånvarande:

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

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Lena Hedemo.

§ 2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes efter ändring av punkt 10 från 
Övriga frågor till Arbetsrutiner/arbetsformer, detta då det inte finns 
några övriga frågor idag.

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

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassören Tommy Petersson redogjorde  för den ekonomiska 
situationen.
Utgifter: Kostnad för annons i Corren, inköp av tröjor, matkostnad för 
instruktörerna på Mc-dagen 13 maj samt reseräkningar.
Intäkter: Betalning för kursen den 5 maj.

§ 5 Inkommen post
Brev från NTF som meddelar att man vill ha en medlemsavgift på 
500 kr/ år från distriktet. Tommy tar kontakt med Riks för att se om 
det finns ett centralt avtal med NFT eller om det ligger hos varje 
distrikt.

Ett mail har inkommit från en av våra medlemmar som tackar för en 
väl genomförd Mc-dag den 13 maj.

§ 6 Manusstopp Mc-Folket, 28 maj
• Kallelse till årsmötet i september månad.
• Grusswängen
• Bondgårdsrundan
• information om att om man har intresse av en gruskurs kan man ta 

kontakt med Erik Öhman.



§ 7 Hemsidan
Frank lämnar över ett USB minne med bilder från olika arrangemang 
som kan användas för att lägga upp bilder på hemsidan. Susanne 
kollar upp hur dessa kan läggas upp.

Då styrelsen tycker att man har haft dålig koll på Forumet får Frank 
Lindström och Anders Eriksson i uppdrag att ha koll på Forumet om 
det dyker upp något som vi behöver beakta eller besvara. 
Frank och/eller Anders tar kontakt med någon i styrelsen om det 
dyker upp något vi behöver åtgärda. Det är inte deras ansvar att 
besvara frågor som dyker upp.

§ 8 Kommande aktiviteter
a) Gustav Vasa turen 26-27 maj

Ted och Frank har varit iväg och rekognoserat turen, allt verkar vara i 
sin ordning inför avfärden den 26 maj. Hittills har det kommit in 5 
anmälningar. Frank kommer att skriva ihop ett reportage till hemsidan 
och till Mc-Folket om resan.

b) Dacke turen
I dagsläget är det 3 anmälda till turen.
Närvarande styrelsemedlemmar beslutar att ställa in turen pga lågt 
deltagande. Frank får i uppdrag att meddela detta till dom som har 
anmält sig och Tommy ser till att återbetalning sker av inbetalad 
avgift. 

           
c) Körning på Motorcykelns dag 6 juni

Kalle tar kontakt med Lions i Skänning för att se att det fortfarande är 
OK att vi kommer till deras Motormässa och Nationaldagsfirande i en 
kortegekörning samt vilken tid det i så fall passar att vi kommer.  
Starten kommer att gå från parkeringen på Mobilia i Mantorp.
Informationen om startplats och starttid ska ut på hemsidan så snart 
vi har fått klartecken från Lions.

d) Bondgårdsrundan – Kalle ansvarar för körningen
Starten kommer att ske den 29 juli  klockan 10.00 från Biltema 
parkeringen i Linköping. Som det ser ut i dag kommer man att hålla sig i 
trakten runt Vikingstad.

e) Grusswängen – Patrik ansvarar för körningen.
Den 25 augusti går starten klockan 10.00 från parkeringen vid Mobilia i 
Mantorp . 

f) Öppethus Handelsboden 25-26 maj
Lena kommer att representera SMC Östergötland på Handelsbodens 
Öppethus. 

§ 9 Rapporter
a) Bråvalla 5 maj
Broms- och kurvkursen omfattades av 24 deltagare uppdelade i två 
med totalt 6 instruktörer. Allting verkar ha fungerat bra.



b) Bråvalla 6 maj
Det var 9 deltagare om körde avrostningen som enbart vände sig till 
kvinnor. En omkullkörning skedde under dag, Lena har uppgifter och 
har varit i kontakt med personen som gick omkull.
NT kom till körningen under dagen och gjorde ett reportage.
Önskemål om bättre skyltning till kommande år då man upplevde att 
det var svårt att hitta till stället vi höll till på.

c) Mc-dagen 13 maj
Bra dag men lite folk med tanke på vädret. Ca 60 deltagare som 
lämnade in anmälningslapparna efter genomförd fortbildning.
Bankörningen fungerade bättre än tidigare år när det bara var en 
bromsning på 50 km.
Grusbromsningen var välbesökt och verkade uppskattad.
Synpunkter har inkommit på att man skulle vilja ha bättre information 
inför körningen på banan samt att det vara lite ojämna grupper.
Styrelsen kommer att gå igenom de synpunkter som har inkommit på 
de utvärderingar som har lämnats in.

§ 10 Arbetsrutiner / arbetsformer.
Efter det senaste mötet framkom funderingar på hur vi kan försöka att 
få bättre struktur på vårt arbete. Det var mycket som var oklart in i det 
sista för de arrangemang som vi hade nu i början av maj månad. 

Vi måste bli bättre på att klargöra vem som har ansvar för olika 
arrangemang och att man får utrymme för att redogöra på våra möten 
hur långt man har kommit i planeringen.

Det är också viktigt att vi svarar/bekräftar att vi har tagit emot/läst de 
mail som skickas ut av styrelsemedlemmar. Det har varit dåligt med 
responsen vid flera tillfällen när mail har skickats.

Vi behöver se över vilka dagar som passar bäst för att ha möte på. 
I nuläget har vi svårt att få med alla på våra styrelsemöten. 
Närvarande medlemmar beslutar att idag bestämma datum för två 
styrelsemöten framåt i tiden så att man har längre tid på sig att 
planera.

§ 11 Nästa möte
Nytt datum sätts för de närmsta två kommande styrelsemötena.
Söndagen den 19 augusti klockan 15,00 hemma hos Håkan och 
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


