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Styrelsemöte SMC Örebro Län 2011-09-05 
 
Plats: Folkets Park, Garphyttan 
 
Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Claes Carlsson, Lars Karlsson, Anitha 

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

Förhinder:  Lennart Jacobsson 
Frånvarande: 
 

§ 146  Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna. 
 
§ 147 Till att justera dagens protokoll valdes Ann-Helene Alsätra. 
 
§ 148 Sista justeringsdag bestämdes till den 9 september.  
 
§ 149 Dagordningen godkändes. 
 
§ 150    Protokoll från 2011-08-15 är justerat och lades till handlingarna. 
 
§ 151    Skrivelser. 

Inkomna: 
a. SMCs Nyhetsbrev. 
b. 5 stycken har lämnat in om provapå medlemskap från Hjälmaren Runt. 
c. Rabbis bladet 
 
Utgående: 
Inga utgående skrivelser 

 
§ 152    Rapporter: 

a. Ann-Helene rapporterade att det var 500 betalande på Hjälmaren Runt och att det 
ger ca. 12000 till SMCs Rättsfond. 
b. Ronny rapporterade från riksårsmötet att det var 191 röstberättigade närvarande. 
Morgan rapporterade att det var en dålig möteslokal då den inte var ventilerad för så 
mycket folk. 
c. Ronny rapporterade från ordförandemötet. Där påminndes det om att det är 
rapporteringsstopp från distrikten den 30 november. Det meddelades att det är 
storkurshelg 19-20 november på Eurostop Arlanda. Det informerades att det är 
instruktörskonferens den 3-4 december 2011 på Täby Hotell. Mc-mässan hålls i 
Göteborg den 26-29 januari 2012. 

 
§ 153 Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom och styrelsen ställde sig bakom att 

gå fram med det på årsmötet. 
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§ 154    Förslag till Resultat och balasräkning gicks igenom och styrelsen ställde sig bakom 

att gå fram med det på årsmötet. 
 
§ 155 Förslag till budget gicks igenom och styrelsen ställde sig bakom att gå fram med det 

på årsmötet. 
 
§ 156 Nästa stoppdatum för MC-Folket är  26 september, med utgivning 24-26 oktober. 
 
§ 157 Övriga frågor 
  a. Ronny informerade om handlarnas Open Night den 14 september och att man 

skall föranmäla sig via SMCs hemsida. Styrelsen beslutade att den från styrelsen 
som vill gå skall ha profilkläder på sig. 

  b. Styrelsen gick igenom vem som skall göra vad inför årsmötet. 
 c. Morgan lyfte en fundering på hur det ser ut med demokratin i klubbarna i distriktet. 

Frågan om SMC distriktet kan hjälpa klubbarna med deras styrelse och 
demokratiarbete skall tas upp för disskusion på första ordinarie styrelsemötet efter 
det konstituerande styrelsemötet. 

 
§ 158      Nästa möte är årsmötet den 10 september, direkt därefter är det konstituerande 

styrelsemöte. 
  
§ 159   Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 
 
 
 
 
__________________________                      ________________________ 
Ronny Overgaard                                     Claes Carlsson  
Ordförande    Vice Sekreterare 
 
 
 
                                                                  _________________________ 
                                                                  Ann-Helene Alsätra 

                             Justerare  


