
 
Sveriges MotorCyklister 
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SMC Örebro läns styrelsemöte den 27/8 -12 
 
 
Plats: NTF lokaler Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe fd Golfklubb) , Örebro, kl 18.00 

  

 

§ 1         Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

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

Lennart Jacobsson, Jonny Ericsson, Pia Westlund, Joacim Sandström. 

 

§ 3 Anmält förhinder: Ann- Helene Alsätra och Ove Gefvert. 

 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Morgan Holst 

 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 9/9 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 Ordförandemötet 

 

        Utgående 

b) inget    

  

§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: 

b) Bike weekend party: Morgan rapporterade att de var tre som ställde upp och 

gav information men få besök kom. Det var ca 200 besökare där under helgen.  

Diskussioner om uppstod, bland annat ville någon ha dekaler. Dekaler har det 

funnits tidigare i samband med olika events. Någon hade frågor om 

vägspanare som utses av SMC riks. Styrelsen godkände rapporten. 

c) SMC dagen: Mikael rapporterar att dagen hölls i Garphyttans Folketspark med  

bra väder och 30 – 40 st deltagare som uppskattade inslaget. Kul att så många 

kom! Synpunkter kom fram som tänks över till nästa år. Styrelsen godkände 

rapporten. 

d) Hjälmaren runt: Jonny rapporterade drygt 250 betalande från starten i Örebro 

och inklusive funkisar 270 åkare. En nygammal sträckning av vägen som var 

trevlig till Herrfallet med korv o fika, samtal om olika ting. Lyckad dag med lite 

lokalt regn. Styrelsen godkände rapporten. 

e) Öster Närkes samverkansgrupp: Claes rapporterar från mötet där föreningen 

bjöd in för samtal om en motorbana i Östernärke med Claes som SMC 

representant. Även en kommunpolitiker från Örebro och 4-5 föreningar fanns 
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med på mötet.  I dagsläget hålls en lokalitetsanalys av området där en större 

motoranläggning skulle kunna ligga. Slutmålet är inte satt men tanken är att 

börja med en traktorpullingbana. Stora planer finns i en långt gången version 

med EU bidrag, men lite har gjorts hittills. De önskar stöd och intresse från 

föreningarna. Styrelsen godkände rapporten. 

  

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: Uppdateras allteftersom. 

                              

§11 Beslutspunkter: inga. 

 

§12          Kommande aktiviteter: 

a) Knix: Den 23/9 är det söndagsknix, den enda som är kvar på säsongen. 

b) Deltagande Riksårsmötet: genomgång av dokumenten gemensamt, inga 

funderingar finns. Knyter kontaker angående samåkning och ett lokalt möte 

inför Riksårsmötet kl 20.00 på fredagen. 

c) Ordförandemötet: kort genomgång inför ordismötet där Morgan går in som 

ersättare för Ronny, då Ronny ingår som ledamot från Riksstyrelsen. 

 

§13           Fortbildningar SMC School: (hur det har gått under året): 

Claes anser att det inte började så bra inledningsmässigt utan beslut av tider 

på motardbanan från Teknis MC. Deltagare var få på avrostningen trots bra 

väder och Knixkurserna ligger deltagandet på samma låga nivå som i fjol. Lite 

sen information om kurser och en del strul har försvårat. Motardbanan blir 

bättre om några år, för som den är idag är den inte tillräckligt stor. Ett bra 

samarbete med Teknis MC under året dock, då de är mer intresserade av oss 

än tidigare. Efter att slutat med annonsering i NA de sista tre åren har man 

tappat deltagare på kurserna. Mikael anser att arbetsgruppen för Knixkurserna 

har fungerat bra. 

              

§14           Stopdatum MC-Folket: 

                               Då distrikstinformatören inte är på plats vet vi inte stoppdatum. 

                                 

§15            Ekonomi:  

a) Ekonomisk redovisning, (behållning på konton, utgifter/intäkter sedan    

föregående styrelsemöte samt resultat och balansrapport): 

Claes rapporterar då Ann-Helen är frånvarande. Styrelsen godkände 

rapporten.  

  

§16            Verksamhetsberättelsen 2011- 2012: 

                              Verksamhetsberättelsen genomgås av styrelsen och efter vissa justeringar    

                              mailas den ut till styrelsen. Underskrift sker under riksårsmötet. 

 

§17            Revisionsberättelsen:  

                              Inkommer senare 

 

§18            SMC 50 år, det är dags att börja planera vad distriktet ska göra under nästa år.    

                              Diskussioner har påbörjats och tanken är att tillsätta en arbetsgrupp.  
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§19            Beslutslogg (genomgång av tidigare beslut) 

 

§20 Övriga frågor: 

 a)  Storkurshelg 17-18 november.  

b)  Frågan om hörselskydd för instruktörer hänskjutes till MCT och Knixgruppen.   

     Undran kommer upp om det finns något skrivet om detta i råd och riktlinjer vad 

     som gäller för arbete som funktionär vid fortbildning.  

c)  Att det blir dyrare att ta MC-kort är nu beslutat av regeringen efter   

     Trafikverkets förslag.  

 

§21            Nästa möte: 

                             Konstitueringsmöte 10 min efter att årsmötesförhandlingarna har    

                             avslutats. Plats: Café Skogen, Örebro       

 

§22            Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

 

 

______________________                                                     ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund  

Ordförande                                                                                 Sekreterare      

                                                                                         

 

 

                                                           _________________________ 

             Morgan Holst 
             Justerare  

                                                          

 

 

 

 

 

 


