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Sveriges MotorCyklister 
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Styrelsemöte SMC Örebro Län 2011-06-14 
 
Plats: Karlskoga MC, Karlskoga 
 
Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Claes Carlsson, Lennart Jacobsson, Lars 

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

Förhinder:   
Frånvarande:  
 

§ 115  Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna, speciellt instruktörerna som är 
speciellt inbjudna till mötet. 

 
§ 116 Till att justera dagens protokoll valdes Lars Karlsson. 
 
§ 117 Sista justeringsdag bestämdes till den 17 juni.  
 
§ 118 Dagordningen godkändes. 
 
§ 119    Protokoll från 2011-05-23 är justerat och lades till handlingarna. 
 
§ 120    Skrivelser. 

Inkomna: 
a. Information från SMC riks. ATT har fått tillstånd att öppna. SMC har överklagat en 
parkeringsbot till HD. 20:e juni ”Ride to Work” 
b. SMC Gottlands Rabbisbladet har kommit till ordförande  
 
Utgående: 
c. Återkoppling till riks angående policy för sociala medier. 

 
§ 121    Rapporter: 

a. Morgan rapporterade att det var 215 deltagare på Poker Run, deltagarantalet var bra i 
förhållande till väderleken. Ronny rapporterade att Br. Axelssons Plåt skänkte 300 kr till 
Poker Run. Ann-Helene rapporterade att 10050 kr blev insamlat till Barncancerfonden 
via Poker Run. Ann-Helene rapporterade att det var 158 deltagare på Annikas 
minnesfonds kortegen den 6/6, detta gav 7930 kr till Annikas minnesfond. Ronny 
rapporterade från HLR utbildningen den 8/6, det var 5 deltagare. Hjälmaren Runt skulle 
träffas i kväll, inget nytt datum är bokat. ATM har anmält intresse för att hålla i starten. 
Gelleråsträffen har inte hänt något nytt. 
b. Frågan kom upp om vi skall köra café träffar på olika platser under sommaren, 
styrelsen anser att vi ska försöka ha några träffar. 

 
§ 122 Hemsidan 
 Ingen ny information från Bernd. Uppdateringar flyter på bra. 
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§ 123    Kommande aktiviteter 
 a. Fikakväll skall bokas in. 
 b. SBS den 18/6 i Karlskoga har ingen anmäld,.Det är 3 anmälda till tjejkursen den 

19/6. Till knixen den 7/7 har det börjat komma in anmälningar. Gruskursen för gathojar 
den 10/7 har ännu ingen anmäld. 

 c. Morgan har efterlyst material från riks till vår monter på Gelleråsträffen. Morgan 
önskar att alla intresserade meddelar honom snarast möjligt. SMC står för alla kostnader 
för de som representerar. 

 
§ 124 Nästa stoppdatum för MC-Folket är 8/8 utgivning 19-21/9. 
 
§ 125 Ekonomi 
 a. Ann-Helene redovisade aktuella siffror. 
 
§ 126 Verksamhetsplanering för 2012 diskuterades i styrelsen och bland instruktörerna, Ronny 

sammanställer förslag till verksamhetsplan för 2012. 
 
§ 127 Övriga frågor 
  a. Katarina har pratat med Nostalgifiket Kumla om rabattavtal. 
  b. Staffan lyfte frågan om marknadsföringsstrategier som diskuterades i 

instruktörsgruppen. Hyr en instruktör hos handlarna vid provkörning. Vi måste synas mer 
i verkliga livet, de sociala medierna träffar mer de som redan är inblandade. Olika attityd 
och approach beroende på målgrupp. Frågan lyfts vid nästa styrelsemöte. 

 
§ 128      Nästa möte enligt fastslaget kalendarium 15 augusti plats enligt kallelse. 
  
§ 129   Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.   

 
 
 
 
 
__________________________                       ________________________ 
Ronny Overgaard                                     Claes Carlsson  
Ordförande    Vice Sekreterare 
 
 
 
                                                                           _________________________ 
                                                                           Lars Karlsson 

                                 Justerare  


