
 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: c/o Ronny Overgaard, Von Rosensteins väg 11, 692 37 Kumla  

Mobil: 070 – 210 00 47 

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

Styrelsemöte den 28/5 -12 
 
Plats: NTF:s lokaler Mellringe, Återbruksvägen 7A, Örebro kl 18.00.  

  

 

§ 1          Vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

§ 2 Närvarande: Morgan Holst, Claes Carlsson, Lennart Jacobsson, Joacim Sandqvist, 

Jonny Ericsson, Ove Gefvert, Pia Westlund och valberedare Gert Andersson.  

 

§ 3 Anmält förhinder: Ordförande Ronny Overgaard, Mikael Hamberg, Ann Helene Alsätra, 

och Lars Karlsson. 

 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist . 

 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 11/6 2012.  

 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

               

§ 7          Föregående mötesprotokoll godkändes av mötet och lades till handlingarna. Läggs ut 

på Örebrodistriktets hemsida.  

 

§ 8 Skrivelser: 

        Inkomna: 
a) Inbjudan till Riskutbildning trafikskolan Mitt i Stan. Styrelsen beslutar att 

Ronny, Joacim S och Pia deltar torsdagen den 31/5  

 

        Utgående 

b) Inget 

  

§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: 

b) Spring meet: Pia rapporterar från ett blåsigt Spring meet den 5 maj, 3 nya 

SMCmedlemmar och nöjda arrangörer. 

c) Poker run: Morgan rapporterar 306 startkort sålda totalt, positiva åsikter från 

många, såg proffsigt ut i målet hos ATM. 14300 i netto till Barncancerfonden. 

d) Tjejknixen: Joacim rapporterar 3 deltagare bara tyvärr men mycket nöjda med 

kursen, nytt upplägg med gasa titta sitta, mycket väl genomförd kurs. 

e) Planeringsmöte Hjälmaren runt: Jonny meddelar att 1:a mötet kom inte NBMC 

andra mötet Jonny sjuk, Pia stand in på mötet och rapporterar att diskussion 

om startplats  förekom men överenskommet att den behålls vid Sund Emba 

som i fjol. I övrigt inget nytt. 

Styrelsen godkände rapporterna. 

  

 

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: 

                        En Knixdeltagtagares sällskap sänder över fotobilder till Ronny som läggs ut på 
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                        hemsidan. Även bilder från Poker run läggs ut. Hemcks jubileum den 30 juni läggs 

                        in i kalendern på hemsidan. 

        

        

§11 Beslutspunkter: 

 

a) Plastbackar till förvaring vid kurserna. Styrelsen tar beslut om inköp. 

b) Klockor till Knixkurserna. Styrelsen tar beslut om inköp, Ronny gör inköp. 

 

§12          Kommande aktiviteter: 

a) Knixkurser: Claes rapporterar att den 7/6 finns 6-7 föranmälningar via mail. 

Önskemål att få in fler knixkurser innan augusti finns och några datum finns 

som förslag. 

b) 6 juni Annicas minnesfond/Motorcykelns dag: Ove rapporterar att polisen har 

tillståndet kvar hos sig och har ännu inget hört om det. Angående poliseskort 

ringer Ove och kollar. Annicas mamma meddelad och annonsen bokad idag. 

c) Deltagande vid HEMCK MC jubileum: 30 juni, Ove G och Lennart J, Jonny 

ställer upp i nuläget, tält sätts upp liknande på Springmeet. Morgan ringer till 

Lars och försöker få honom dit. 

d) Riksårsmöte: anmälan bör göras tidigt och var god planera in det i kalendern, 

31/8 – 2/9, Claes påminner att vi gör en tidig anmälan gemensamt. Diskussion 

om ersättnings, Ann Helene kollar upp kostnader för mötet. Inbjudan till mötet 

ligger ute nu!  

e) Gelleråsen den 27-28/7: Medverkan av SMC, diskussion om plats. 

 

§13           Fortbildningar SMC School: Claes rapporterar att nästa knix är den 7/6 och att alla 

                 fortbildningar nu ligger på SMC:s hemsida. 

              

§14           Stopdatum MC-Folket: Lars skriver om Poker run och Jocke mailar Lars om Tjejknixen. 

                                 

§15            Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning, redovisas av kassören: Claes rapporterar som stand in för 

Ann-Helene.  

b) Landstingbidrag, redovisning från träffen. Ingen närvarande rapporten hänskjuts til 

nästa möte. 

  

§16            Beslutsloggen gås igenom och uppdateras. (genomgång av tidigare beslut) 

 

§17            Övriga frågor: 

 

a) Inga frågor 

 

 

§18          Nästa möte den 18 juni kl 18.00 Grillning hos Karlskoga MC. 

  

§19         Vice ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
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Valberedningen gav en liten rapport att mötet skedde i en positiv anda och hade ett trevligt klimat 

och genomfördes på ett humoristiskt sätt där alla kan göra sin röst hörd. 

 

 

 

 

______________________                                                     ________________________ 

Morgan Holst                                                                 Pia Westlund  

Vice ordförande                                                                          Sekreterare      

                                                                                         

 

 

                                                           _________________________ 

             Joacim Sandqvist 
             Justerare  

                                                          

 

 

 

 

 


