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Styrelsemöte SMC Örebro län den 8/9 2012  

 
Tid: 8 september kl. 12.00   
Plats: Café Skogen längs med Glomman i Örebro.  
 

§1         Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Mikael Hamberg, Lennart Jacobsson, Jonny 

Ericsson, Pia Westlund, Joacim Sandqvist, och Ove Gefvert. Valberedare Gert Andersson och 

revisor Marita Larsson var närvarande. Sen ankomst Claes Carlsson o Ann-Helene Alsätra. 

§ 3 Anmält förhinder: Lars Karlsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist. 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 30/9 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) Avsägelse.  

b) Inbjudan till storkurshelg på Arlanda stad. 
c) Inbjudan till ledarskapsutbildning för instruktörer vilken hänskjutes till MCT. 
d) Tackbrev från SMC Rättsfond. 
e) Inbjudan till Knixträff från Riks som hänskjutes till MCT. 

    

§9            Rapporter: 

a) Ordförandekonferensen:  

      Morgan rapporterar kort, lämnar över till Ronny som rapporterade från    

      ordförandekonferensen. 

 

  

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: Uppdateras allteftersom. Bilder kommer att läggas in så  

                 småningom. 
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§11 Kommande aktiviteter: 

a) Storkurshelgen den 17-18 november, diskussion om samåkning samt middag. Anmälan 

skall göras omgående och Ronny mailar ut länken där var och en anmäler sig och vi 

ordnar samåkning på dit på fredagen. 

 

§12           Beslutspunkter: 

                 Lars Karlsson avsäger sig sitt uppdrag.  

                Styrelsen beslutar att: godkänna avsägelsen. 

.    

§13          Antal suppleanter:  

                Då det har inkommit en avsägelse av en styrelseledamot har valberedningen     

                ett förslag att plocka upp en suppleant till ordinarie för fyllnadsval på ett år. Detta påverkar antalet  

                suppleanter då de tidigare har varit fyra stycken. Dock finns det inga hinder enligt stadgarna att  

                vara tre suppleanter. I stadgarna framgår det att minsta antalet suppleanter är två.  

 

§14         SMC School: ledarskapsutbildning instruktörer: Inbjudan till ledarskapsutbildning. Alla instruktörer         

som inte deltagit i utbildningen ska gå och alla är anmälda.  

§15            Stopdatum MC-Folket. Återkommer senare. 

§16            Ekonomi:  

a)  Ekonomisk redovisning, (behållning på konton, utgifter/intäkter sedan föregående  
 möte.) Ann-Helene rapporterar. Styrelsen godkände rapporten. 

b)  Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2011/2012. Ann-Helene rapporterar.   

       Styrelsen godkände rapporten. 

c)  Budgetförslag för verksamhetsåret 2012/2013, lagd budget för jubileumsåret 2013.  

       Styrelsen diskuterar 50 års-firandet, kommer överens om att lägga 35 000 Skr.  

       Årsmötet har chans att säga sin mening i detta förslag. Ann-Helene rapporterar detta på     

       årsmötet. Styrelsen beslutar att: gå fram med bugetförslaget för kommande    

       verksamhetsår på årsmötet. 

 

§17            Övriga frågor  

a) Årsmötet 2012: Distriktsårsmöte, genomgång av vem som rapporterar vilka delar 
på årsmötet. 

b) Riksårsmötet 2013: Den 14/9 - 2013 i Uppsala 

c) Distrikstårsmötet 2013: Förslag är att lägga det helgen innan riksårsmötet, alltså 
den 7/9  - 2013  

 

§18            Nästa möte, konstitueringsmötet strax efter det att årsmötet har avslutats. 

  

§19            Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse. 
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______________________                                                     ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund 

Ordförande                                                                                 Sekreterare      

                                                                                

                                                         _________________________ 

          Joacim Sandqvist 

          Justerare  

                                                          

 

 

 

 


