
 
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 18/6-12 
 
Plats: Karlskoga MC:s lokaler i Karlskoga Pressarvägen kl18.00.  

  

 

§ 1         Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Claes Carlsson, Mikael Hamberg, Ann-

Helene Alsätra, Lennart Jacobsson, Jonny Ericsson, Ove Gefvert, Pia Westlund.  

 

§ 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist, Lars Karlsson. 

 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert . 

 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 9/7 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) Tackbrev från Annicas minnesfond,  

b) Landstingsbidrag, dags att söka! 

 

        Utgående 

c) Inget 

  

§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: 

b) Annicas minnesfond: 10 150 Skr i startavgifter, 203 betalande deltagare tack 

vare bra väder: Polisens arbete är vi mycket nöjda med! 

c) Landstingsbidragets möte: värdegrundsdiskussion om hur föreningarna och 

landstinget skall komma överens om hur ett regelverk ska se ut för ansökan. 

Just nu ett remisstänkande som kommer tillbaka och skall putsas på och 

sammanställas till remiss. 

  

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: Uppdateras allteftersom, foton inkommer också   

                         senare. 

                              

§11 Beslutspunkter: 

a) Reseersättning Bike Weekend Party: milersättning utgår med resa till och från   

      Karlskoga och med mat 200 Skr per dygn för heldagsjobb. Jobb endast 

                      dagtid utan camping, 100 Skr. Beslutades av styrelsen. 

b) Verksamhetsberättelsen: dags att skriva ihop denna. Respektive ansvarig för  

                       sin verksamhet skriver om den. Ann-Helene lägger ett budgetförslag och en 
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                       ekonomisk redovisning, Claes och Ronny skriver verksamhetsinriktningen,  

                       Claes om Schoolverksamheten, Ann-Helene om fjolårets Hjälmaren runt, Ove    

                       om  Annicas minnesfond och Morgan om Poker run. Senast 8 augusti ska allt 

                       vara klart  och mailat till sekreteraren för sammanställning. Beslutades av   

                       styrelsen. 

c) Riksårsmöte, ekonomi/resekostnader: Gemensam anmälan gör till  

                       Riksårsmötet. Mail till Ann-Helene senast 1 juli men anmälan. Från   

                       hemadress till Vann ca 30 mils resa utan ”knixomväg” ges reseersättning och  

                       dubbelrum a 695:- med mat ingår , ej fika. Inkluderar även valberedningen.  

                       Ronny kontaktar valberedningen via mail. Beslutades av styrelsen. 

d) Tack till trafikskolan Mitt i stan för medverkan i Riskutbildningen: blommor  

                       med tackkort. Beslutades av styrelsen. 

 

§12          Kommande aktiviteter: 

a) Medverkan Bike Weekend Party: medverkan av styrelsen? Claes mailar till 

Styrelsen och instruktörer för att se vem som kan ställa upp. Anmälan till 

Morgan senast den 1 juli och Morgan får avgörandet om vi ställer upp eller 

inte. Har mandat att ställa in. Vi anser att vi ska satsa på lördagen om det är 

få som kan ställa upp. Beslutades av styrelsen. 

b) SMC dagen i augusti: arbete inför denna pågår. 

c) Hjälmaren runt: redovisat klart förra mötet. 

d) Riksårsmötet: ingen gemensamkörning. Beslutades av styrelsen. 

e) Distriktårsmötet: lokaldiskussion om bokning och plats blir samma som i fjol. 

Ann-Helene kollar om lokalen Café skogen är bokad den 8 september 2012.  

Annons i MC folket för sent? Ronny söker ordförande och mötessekreterare 

till årsmötet. 

 

§13           Fortbildningar SMC School: nästa kurser är den 23/8 o 26/8. Det planeras någon  

                          mer kursdag i juli och en instruktörsdag i juli. Gulingen har genomslagskraft då  

                              det inkommer frågor om kurser och aktiviteter, vilket är kul. Bullerproblemen   

                              på Täby: banan är fullt godkänd, SMC får köra söndagar men inte Teknis MC. 

              

§14           Stopdatum MC-Folket: hänskjuter frågan. 

                                 

§15            Ekonomi:  

 a)   Ekonomisk redovisning, redovisas av kassören: Styrelsen godkänner  

       rapporten 

 b)   Landstingsbidrag: Ann-Helene jobbar på med ansökan. 30 juni sista   

         ansökningsdag. 

  

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

                             Önskemål kom att få beslutsloggen mailad till alla i styrelsen innan möten.  

                             Beslutades av styrelsen.  

 

§17            Övriga frågor: 

a) Inga 
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§18          Nästa möte den 13/8-12 kl 18.00 återkommer senare med lokal.  

  

§19         Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

______________________                                                     ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund  

Ordförande                                                                                 Sekreterare      

                                                                                         

 

 

                                                           _________________________ 

             Ove Gefvert 
             Justerare  

                                                          

 

 

 

 

 

 


