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Sveriges MotorCyklister 
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Styrelsemöte SMC Örebro Län 2011-08-15 
 
Plats: Karlskoga MC, Karlskoga 
 
Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Claes Carlsson, Lennart Jacobsson, Anitha 

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

Förhinder:  Lars Karlsson 
Frånvarande: 
 

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

 
§ 131 Till att justera dagens protokoll valdes Morgan Holst. 
 
§ 132 Sista justeringsdag bestämdes till den 31 augusti.  
 
§ 133 Dagordningen godkändes. 
 
§ 134 Valberedningen informerade om läget inför årsmötet. 
 En ordinarie ledamot väljs på ett år för att vi skall komma i fas med stadgarna. 
 
§ 135    Protokoll från 2011-06-14 är justerat och lades till handlingarna. 
 
§ 136    Skrivelser. 

Inkomna: 
a. Mail från en medlem angående en p-bot och klistermärken till hjälm. 
b. Tackbrev från Annikas Minnesfond, SMCs rättsfond har publicerat ett tack på 
hemsidan för pengarna från Hjälmaren Runt och Barncancerfonden har tackat för 
pengarna från Poker Run. 
 
Utgående: 
c. Svar till en medlem angående en p-bot och klistermärken till hjälm 

 
§ 137    Rapporter: 

a. Claes rapporterade på tjejkursen att det var mycket nöjda deltagare och att vi hade 
en liten olycka. Knixen den  gick bra med nöjda deltagare. SBS 2 inga anmälda. Grus 
inga anmälda. 
b. Gelleråsen ca. 130 deltagare och alla verkade riktigt nöjda, Jesper var på plats på 
lördagen. 
c. Claes rapporterade att det kom en medlem till SMC-dagen i Brevens Bruk. 
d. Det har varit svårt i år att få sponsorer till Hjälmaren runt. Vi skall ta betalt vid 
starten. 
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§ 138 Hemsidan 
 Ingen ny information från Bernd. Uppdateringar flyter på bra, dock saknas protokoll. 
  
  
§ 139    Kommande aktiviteter 
 a. SMC skall ta betalt vid starten för Hjälmaren Runt. 
 b. Alla som har anmält intresse till riksårsmötet är anmälda. Ronny ordnar så det 

finns möjlighet till samåkning från Örebro till riksårsmötet. 
 c. Plats är bokad och utannonserad inför distriktsårsmötet 
 d. Knixkurser den 25/8 och 7/9. 
 
§ 140 Beslutades att SMC Örebro Län står för logi, mat och resa för valberedningens 

deltagandet vid riksårsmötet. 
 
§ 141 Distriktsårsmötet 
 a. Styrelsen beslutade om ett förslag till Verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 

2011-2012 
 b. Styrelsen beslutade om ett Budgetförslag för verksamhetsåret 2011-2012 
 c. Styrelsen beslutade om ett förslag till Resultat och balansräkning för 

verksamhetsåret 2010-2011 
 d. Katarina har bokat lokal hos Café Skogen för distriktsårsmötet. 
 e. Styrelsen beslutade om ett förslag till Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2010-2011 
 f. Styrelsen beslutade om ett förslag till Dagordning till årsmötet 
 g. Handlingarna skall vara klara den 1 september. Röstkort skall göras. 

Medlemsmatrikel skall med. Ronny och Morgan trycker handlingarna till årsmötet. 
Styrelsen samlas klockan 13.00. 

 h. Info material, banner och flagga skall tas med. 
 i. Ordförande för mötet är klart. 
 
§ 142 Nästa stoppdatum för MC-Folket är  26 september. 
 
§ 143 Ekonomi 
 a. Ann-Helene redovisade aktuella siffror. 
 b. Budget för verksamhetspost hänskjuts till styrelsemötet efter årsmötet. 
 c. Godkändes att Partytält är inköpt för 2700 kr. 
 d. Styrelsen godkände att vi annonserar i Nerikes Allehanda för 3000 kr inför 

Hjälmaren Runt, Ann-Helene kollar med ATM om dom är intresserade av att vara med. 
 e. Blomstercheckar till ett värde av 150 kr köps in till årsmötet för eventuella 

avtackningar och blommor till presidiet. Vi köper in 4 arrangemang till valberedning 
och rösträknare. 
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§ 144 Övriga frågor 
  a. Information om MC-parkeringar. Skickas ut till styrelsen via e-post. 
  b. Det har inte inkommit någon officiell förfrågan till SMC Örebro Län att hjälpa till vid 

Mälaren runt. 
 
§ 145      Nästa möte är den 5 september, plats enligt kallelse. 
  
§ 146   Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

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

                             Justerare  


