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Sveriges MotorCyklister 
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E-post: ronny.overgaard@telia.com, web: www.svmc.se/orebro 

Styrelsemöte SMC Örebro Län 2011-05-23  
 
Plats: Lars Karlsson, Askersund 
 
Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Claes Carlsson, Lennart Jacobsson, Lars 

Karlsson, Anitha Thofeldt, Katarina Huss, Jonny Eriksson, Jim Nordström 
Förhinder:  Ann-Helene Alsätra, Mikael Hamberg 
Frånvarande:  
 

§ 95  Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna. 
 
§ 96 Till att justera dagens protokoll valdes Morgan Holst 
 
§ 97 Sista justeringsdag bestämdes till den 6 juni.  
 
§ 98  Dagordningen godkändes. 
 
§ 99    Protokoll från 2011-04-04 är justerat och lades till handlingarna. 
 
§ 100    Skrivelser. 

Inkomna: 
a. Information från SMC riks. 
b. Rapportering för GK och GK Knix kurser från SMC Riks. 
c. Torgtillståndet för Poker Run 
 
Utgående: 
d. Skrivelse om MC-parkeringar i Örebro kommun 
e. Tillståndsansökan Kumla torg i samband med Poker Run 2011 

 
§ 101    Rapporter: 

a. Ronny rapporterade från långfredagskortegen, 5 startade från Örebro och ca. 20 
startade från Karlskoga. Ronny rapporterade att vi har en fråga online om vi ska fortsätta 
med caféträffarna över sommare. Ronny rapporterade att Poker Run arbetet flyter på. 
Ronny rapporterade att det blir en första hjälpen utbildning den 7 juni. Ronny och Claes 
rapporterade från genomförda utbildningar. Jacob rapporterade från Hojshopen den 13 
maj. Claes rapporterade att alla datum för kurserna är spikade. Morgan rapporterade 
från vårmönstringen i Lindesberg, det fungerade okej och alla verkade nöjda. 
b. Claes rapporterade från de 5 kurser som har gått av stapeln än så länge. 
c. Hojshoppen. 
d. Vårmönstringen. 
e. Ronny rapporterade från dialogträffen med landstinget.  
f. Ronny rapporterade från NTFs årsmöte. 
g. Katarina spred information om Se oss kampanjen på Hästkraftens dag. 
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§ 102 Hemsidan 
 Uppdateringar fortgår, Bernd är snabb och lägger upp löpande information. 
  
§ 103    Kommande aktiviteter 
 a. Poker Run 28 maj. Morgan rapporterar att allt är klart och ska flyta på, alla har 

rapporterat att allt är under kontroll. 
 b. Knix utbildningar 26 maj, 9 juni och 7 juli. SBS. 
 c. Annikas Minnesfond / Motorcykelns Dag 6 juni. Ronny la fram förslag att vi åker till 

Porla Slott efter kortegen. 
 d. 1:a hjälpen och HLR utbildning 7 juni tillsammans med Civilförsvarsförbundet i NTFs 

lokaler på Återbruksvägen 7A. Anmälan via mail till Ronny. 
 e. Hjälmaren runt försöker vi få tag i sponsorer. 
 
§ 104 MC träffen på Gelleråsen får vi närvara med 4 funktionärer/dag. 29-30 juli. Morgan 

tillfrågas om han kan vara träffansvarig, han återkommer med besked. 
 
§ 105    Vi fortsätter prata med Örebro kommun MC parkeringar. 
 
§ 106 Policy för sociala medier på internet är utskickat till distrikten för återkoppling. 
 
§ 107 Rikstagen har beslutat att E10 drivmedel ska finnas med och ersätter 95 oktanig. 
 
§ 108 Nya körkortsregler planeras 2013, SMC arbetar för att få förändringar i nuvarande 

förslag. 
 
§ 109 SMC har fått igenom överprövning på MC-olyckan i Vagnshärad 
 
§ 110 Nästa stoppdatum för MC-Folket är 28 maj utgivning 4-6 juli. 
 
§ 111 Ekonomi 
 a. Claes redovisade att vi följer budget. 
 b. Budget för respektive aktivitet och verksamhetspost gicks igenom. 

c. Beslutades att det utgår reseersättning för funktionärerna vid Hojshoppen den 13 maj 
och Vårmönstringen den 14 maj. 
d. Beslutades att vi skall betala för mat och logi för de från styrelsen som vill deltaga på 
riksårsmötet fredag till söndag. 
e. Beslutades att reseersättning utgår till de som representerar SMC vid Classic Motor i 
Ånnaboda den 4 juni. 
f. Beslutades att nästa styrelsemöte får kosta upp till 150 kr per deltagare och vi bjuder 
in instruktörerna. 
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§ 112 Övriga frågor 
a. Classic motor i Ånnaboda 4 juni har bjudit in oss att deltaga, Morgan tar på sig att 

hålla i det från SMC hemsida. 
b. Beslutades att vi inte deltar vid dragrace för MC i Lindesberg 4-5 juni 
c. Informerades att det utgått ett värdebevis till alla som köpt ny BMW 2011. 
d. SMC tröjan som gick att köpa i samband med medlemskapet kommer inte, 

ersättning utgår till de som beställt. 
e. Information om vilka klubbar vi har i distriktet. 
f. NTF styrelsemöte 30 maj 

 
§ 113      Nästa möte enligt fastslaget kalendarium 14 juni plats enligt kallelse. 
  
§ 114   Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.   

 
 
 
 
 
__________________________                       ________________________ 
Ronny Overgaard                                     Claes Carlsson  
Ordförande    Vice Sekreterare 
 
 
 
                                                                           _________________________ 
                                                                           Morgan Holst 

                                 Justerare  


