
 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: c/o Ronny Overgaard, Böljevägen 8, 691 51 Karlskoga 

Tel: 0586 – 514 94, Mobil: 070 – 210 00 47 

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

Styrelsemöte den 28/2 2012 
 
Plats: NTF:s lokaler Mellringe, Återbruksvägen 7A, Örebro kl 18.30.  

  

 

§ 1  Vice Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Närvarande: Morgan Holst, Claes Carlsson, Ann-Helene Alsätra, Lennart Jacobsson, 

Joacim Sandqvist, Ove Gefvert, Mikael Hamberg, Pia Westlund. Valberedare fanns på 

plats Jan Johansson och Gert Andersson. 

 

§ 3 Anmält förhinder: Ronny Overgaard, Lars Karlsson, Jonny Ericsson 

 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert. 

 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 8 mars 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) Kallelse till Ordis möte med SMC Riks: Möte 3/3 -12 i Stockholm 

b) Samverkarna i Östernärke: verkar för en motorbana i Östernärke som vill ha 

vårt stöd. Styrelsen beslutade att: vi är positiva till en fortbildningsbana men 

kan i nuläget inte ställa upp med medel eller arbetskraft och att Ronny svarar 

på skrivelsen. 

c) Inbjudan om deltagande vid Karlskoga MC årsmöte den 18/3- 12, där Ronny 

redan tackat ja. 

d) Inbjudan till funktionärsutbildning (Instruktörer) i Eskilstuna 14-15 april från 

SMC Sörmland: Claes informerade om den satsning på instruktörsjippo som 

kommer att gå av stapeln på Gröndal med boende på Vilsta. Innehållet är 

bankurs och föreläsningar. De kringliggande distriktens avgift är 1500 Skr 

/person. Styrelsen beslutar att: inte delta i funktionärsutbildningen.  

e) Vårmönstring Lindesberg den 12 maj, från SHRA Lindesberg: Styrelsen 

beslutar att: Vice ordförande SMC Örebro distriktet författar ett brev till 

ordförande i SHRA och meddelar att vi gärna ställer upp i framtida event. 

Detta sändes till Ronny för påseende innan det skickas.  

f) BL förening erbjudande: Information om och köp av Bokföringssystem, böcker 

och redovisningar mm i ideella föreningar. Kassören är idag nöjd med det 

material som finns. Styrelsen beslutar att: avvakta inköp. 

 

         Utgående 

g) Rabattavtal till Kaffebönan: avvaktar till nästa möte då Jonny är ansvarig. 
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§ 9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: 

Poker run rapport från Morgan, Joacim (materialansvarig) efterlyser mail om 

material, SMC kortegen Annicas Minnesfond har Ann-Helen och Ove koll på, 

SMC dagen kommer att senare ha möte. Styrelsen beslutar att: godkänna 

dessa rapporter. 

b) Rabattavtal: Nytt avtal med Hasselfors Wärdshus där man kan få halva priset 

på den tredje brunchen. Bruncherna serveras på söndagar från kl 11.00.  

Strandkantenavtalet i KGA avvaktar till nästa möte då Jonny är ansvarig. 

c) Carlbarksmässan: Lars Carlbark tackar för gott arbete som slog bra ut och 

SMC är välkomna även nästa år. 

 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: 

                              Ove och Ronny har uppdaterat viss info. Joacim uppmärksammar att   

                              Långfredagskortegen tider inte finns på hemsidan, vilket kollas upp. 

        

§11 Kommande aktiviteter: 

a) Däckkvällen hos Däckia, Claes och Janne har besökt Torbjörn och   

       däckkvällen kommer att genomföras den 21/3 kl 18.00- 20.00ca. Det blir  

       rabatter på däck, bjuds på fika och 2-3 leverantörer finns tillgängliga. Även en  

       tipspromenad med däckvinst utlovas. SMC ger info om nya avrostningarna.  

      Styrelsen beslutar att: sända ut info via mail till medlemmarna via Ronny. 

b) Långfredagskortegen: Ronny är aktivitetsansvarig och tar ledningen i 

      kortegen.  

c) 1:a hjälpen utbildning och HLR utbildning: Inkommit mail om anmälan från två 

      medlemmar som inte har deltagit i tidigare utbildning. Om kursen blir full av   

      deltagare kommer fler utbildningar att genomföras. Ronny ansvarig. 

 

§12           Inför Ordismötet helgen den 3-4 mars: 

                              Claes ringer Ronny och vi diskuterar två frågor.    

                              (Gästerna ombads att lämna rummet vid denna punkt) 

 

  §13            Fortbildningar SMC School: 

                                 Rapport från Claes, allt klart med Ytongbanan den 12 maj, 

                                 Lindesbergs fortbildning den 23 april stryks men SMC kommer att närvara.  

                                Teknis MC har fått ett beslut om att inte få tillgång till supermotardbanan på   

                                Täby på söndagar på grund av buller. Claes undersöker vad beslutet består i  

                                hos Miljö- o hälsovårdsnämnden. 

                                SMC instruktörs HLR utbildning visar att vår lokala utbildning ligger i linje med   

                                Riksinriktningen. Vinsten med SMC:s instruktörsutbildning består i att få   

                                samma attityd förmedlad till alla, däremot är inte kostnaden försvarbar.      

                                Civilförsvarsförbundet är klart kompetent.  

  

§14              Stopdatum MC-Folket: 

                                 Lars skriver om mässan, stoppdatum inte känt. 
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§15              Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning av kassören. Styrelsen beslutar att: godkänna   

     redovisningen. 

b) Budget för respektive aktivitet och verksamhet, SMC dagen, Hjälmaren runt,  

       SMC kortegen, Poker run (Varje aktivitetsansvarig får en budgetram):  

       Budget utdelades till respektive aktivitet. 

c) Carlbarksmässan:  

     Ersättningen vid arbete i vår monter på Carlbarksmässan. Styrelsen   

     beslutade att: ersättning ska utgå som tidigare skett. 

 

  

§16              Övriga frågor: 

a)     Pubkväll: 

    Var lyckat sist och en ny pubkväll med förslag på den 16/3 kl 18.00   

    på Pitchers som Ronny lägger ut på hemsidan. Vi bör ha en standar/flagga vid 

    bordet så vi syns vilka vi är för medlemmar som inte varit med tidigare, likaså  

    vid fikakvällarna. 

b)    SMC träffen hos Jorkas Isle of Man Café den 9 maj:  

   Thomas Bergström kommer att närvara tillsammans med de som grundade   

   SMC. Örebro distriktet måste representera denna onsdag. 

 

  §17        Nästa styrelsemöte bestämdes till den 19/3-12 kl 18.30 I NTF:s lokaler på  

                                 Återbruksvägen 7A. 

 

§18  Vice Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

 

______________________                                                       ________________________ 

Morgan Holst                                                                Pia Westlund  

Vice Ordförande   Sekreterare      

                                                                                         

 

 

                                                           _________________________ 

                                                  Ove Gefvert 
             Justerare  

                                                          

 

 


