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Styrelsemöte SMC Örebro län den 17/10 2012 

  

 
Tid: 17/10-12 kl 18.00  
Plats: NTF lokaler Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro. 

 
 

§1           Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Lennart Jacobsson, Pia Westlund, Joacim 

Sandqvist, och Ove Gefvert och Claes Carlsson. 

§ 3 Anmält förhinder: Mikael Hamberg, Ann-Helene Alsätra och Jonny Ericsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Lennart Jacobsson . 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 31/10  2012.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: 

                     Godkändes av mötet och lades till handlingarna. Läggs ut på Örebrodistriktets hemsida. 

§ 8 Skrivelser: 

        Inkomna: 

a) SMC Riks, logga SMC 50 år, nya året inväntas, visas på hemsidan. 

        

        Utgående: 

b) Uppdragsmatrikeln för SMC Örebro län samt årsmötets handlingar skickats till SMC 

Riks. 

 

§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: Inget nytt att rapportera.  

b) SMC Appen för Androidtelefoner finns tillgänglig på ”market”: betaversionen finns idag. 

 

  

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: 
                     Det inkommer inga artiklar att publicera på vår hemsida.    
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§11 Beslutspunkter: 

a) Förslag av aktivitetskalendarium för och under 2013 att presentera vid    

     klubbplaneringsträffen: 

             Däckkvällen, Poker run 2013 SMC Kortegen till förmån för Annicas minnesfond 6/6 -13,   

             SMC dagen, Hjälmaren runt. Utkast görs av Ronny som mailar till alla. 

 

b) Rabattställen: 

             Uppdelning av de olika rabattställena på styrelsemedlemmarna som tar kontakt med de    

             olika företagen om fortsatt erbjudande till våra medlemmar under 2013. Klart senast   

             den 20 november. 

 

§12           Kommande aktiviteter: 

a) Klubbplaneringsträffen den 7 november kl 18.30 lokal NTF. 

b) Storkurshelgen, diskussion om samåkning mm. Joakim och Claes kör, vi återkommer 

med tider mm. 

 

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

                         Kurserna har flutit på mycket bra med nöjda men tyvärr få deltagare. Fler deltagare   

                         återkommer på fler kurser vilket visar att instruktörerna gör ett bra jobb och får positiva  

                         kommentarer som rosar kurserna. Förslag till nästa år att lägga ut en annons veckan innan  

                         avrostningen då vi tidigare gjort detta vilket resulterade i fler deltagare. Reklam på  

                         Carlbarks för kurserna och en eventuell artikel i tidningen veckan innan om avrostning.    

                         Pressrelease? 

                         Claes kollar om det finns respons hos tidningarna. 

 

§14         Stopdatum MC-Folket. 

                        Joakim mailar Jox för info. 

§15          Ekonomi: 

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

styrelsemöte (specificerat) samt resultat och balansrapport) 

Claes rapporterar. Styrelsen godkände rapporten. 

b) Utbetalning av reseräkningar enligt tidigare beslut. Påminnelse att detta inte funkar. 

c) Insättningen från Hjälmaren runt 2012 till Rättsfonden. Är inte gjord ännu. Inbetalning 

snarast! 

 

§16            Beslutslogg: (genomgång av tidigare beslut) 

§17            Övriga frågor:  

                               Inga övriga frågor fanns. 
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§18            Nästa möte: 

                         Onsdagen den 7/11 kl 17.45  Plats NTF 

  

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

 

 

______________________                                                     ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund 

Ordförande                                                                                 Sekreterare      

                                                                                

                                                         _________________________ 

            Lennart Jacobsson    

             Justerare  

                                                          

 

 

 

 


