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Styrelsemöte SMC Örebro län den 10/12 2012 

  
Tid: 10/12-12 kl 18.00  
Plats: Täby flygplats konferenslokalerna. 

 
 

§1           Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Mikael Hamberg, Lennart Jacobsson, Pia Westlund, Ann-Helene 

Alsätra, och Claes Carlsson. 

§ 3 Anmält förhinder: Ove Gefvert, Jonny Ericsson, och Joakim Sandqvist. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Lennart Jacobsson. 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 21/12 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) Gotland medlemstidning Rabbisbladet. För cirkulation. 
b) Avsägelse av uppdrag. Morgan Holst har avsagt sig sitt uppdrag och styrelsen 

godkände detta gällande från den 7/12-12. Vice ordförande platsen vakant tills vidare 
och under tiden går suppleant in som ledamot. Hemsidan uppdateras med info om 
förändringen i styrelsen. 

        

        Utgående: inget 

 

§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: Däckkvällen på Däckia blir den 

13/3-12 kl 18.00.  

b) Storkurshelgen på Arlanda: 

Mikael Hamberg deltog i vägspanarmötet där gästföreläsare var Jörgen Persson från 

Trafikverket som berättade om deras arbete. Tillfälle till frågor fanns. Även Christine 

Sisell från  SKL Sveriges Kommuner och Landsting och Göran Fredriksson från 

Svenska väg – broräckesförening fanns med. Distrikten berättade lite om deras 

göromål. 

Lennart Jacob Jacobsson och Pia Westlund redogjorde från Säljkursen som var 

mycket bra och kan rekommenderas. 
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Claes Carlsson berättade om MCT mötet och att det kommer ett nytt 

anmälningssystem på Riks hemsida. Kort info om ny instruktörskurs som kommer i vår. 

Enligt Riks kommer de som inte gått den bara assistera och inte instruera. Gruskurser 

diskuterades. Claes är nu huvudinstruktör på grus. En presentation av Micke Forhed 

från Karolinska institutionen, som sysslar med forskning olycksrisken för mc åkare 

fanns på plats. 

Ann-Helen Alsätra rapporterade från Länstian- gruppen där diskussionen avslutades 

med att man skrev om och anpassade styrdokumentet så som det fungerar praktiskt 

idag. Det ligger på Riks bord nu. Förslag från gruppen kom, på en fond för enstaka 

stöttningar ekonomiskt för distrikt till exempelvis kursverksamhet eller dylikt. 

Ronny Overgaard var kursledare i styrelseteknik i en grupp. Styrelsen godkände 

samtliga rapporter. 

c) På Knixträffen som Riks kallat till deltog Claes Carlsson och Mikael Hamberg där det  

diskuterades reklammaterial med tanke på att nuvarande tryckeriet inte fungerar som 

det är tänkt.  Moratryckeriet kollas om tryck kan göras där istället beroende på kostnad. 

Mikael Forhed berättade om nya anmälningssystemet. Man presenterade ett tänkt 

samarbete med Grängesberg och Västmanland som har många funktionärer som kan 

ställa upp och jobba. Västerbotten och Skåne distrikten fanns inte med av olika skäl. I 

fortsättningen kommer alla närvarande att dela på kostnaderna men platsen är 

fortfarande  Stockholm och dagen flyttas till en lördag. Styrelsen godkände samtliga 

rapporter. 

 

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: 
                     Det inkommer inga artiklar att publicera på vår hemsida.  Vi måste hjälpas åt att uppdatera  

                         Facebooksidan.  

                              

§11 Beslutspunkter: 

a) Inköp av MC simulator. Jacob såg att chans fanns att köpa in NTF:s simulator till ett bra  

            pris med tanke på NTFs konkurs. Ann–Helen tar kontakt med konkursförvaltaren för  

            eventuellt inköp. Styrelsen beslutade: att inköp kan ske med max 2000 Skr om  

            programvara, back up mm finns tillgängligt. Serviceavtal med Honda om nåt strular,  

            ingen licens eller abonnemang finns. 

b) Profilartiklar/kläder: lämna förslag om profilartiklar, i första hand softshelljackor.    

           Material, priser och tryck bör kollas upp. Styrelsen beslutade: att Pia o Mikael kollar  

           vidare.  

c) Lokal för styrelsemöten: Osmundsgatan 6 finns tillgänglig, men det finns flera förslag. 

            Egen lokal som kansli, Fastighetsbolaget Västerport kollas av Mikael och Öbo  

            fastigheter av Claes. Styrelsen beslutade: att Claes och Mikael forskar vidare på  

            dessa förslag. 

d) Startavgift Hjälmaren runt: Styrelsen beslutade: att Startavgiften är 50 Skr som  

            tidigare. 

e) Startavgift Poker run: Styrelsen beslutade: att det blir 50 kr som tidigare i startavgift. 

f) Riks Knixmötet 2/12-12: Hotellkostnad för Claes och Mikael i samband med mötet.  

           Styrelsen beslutade: att distriktet står för hotellkostnaden natten mellan den 1 och 2:a   

           december 2012. 
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§12           Kommande aktiviteter: 

a) SMC boken: Artiklar håller på att läggas in de kommande dagarna. 

b) Carlbarksmässan: Arbetsschema kollas upp av alla i styrelsen tills januarimötet. Jacob 

och Mikael tar ansvar för intresseanmälan. 

 

 §13          Fortbildningar SMC School: Fortbildning i Grängesberg och grundinstruktörsutbildning 2013 i  

                               Västerås under våren. 

 

§14         Stopdatum MC-Folket. Hänskjutes till Joacim. 

§15          Ekonomi: 

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

styrelsemöte (specificerat) samt resultat och balansrapport) Ann-Helen Alsätra 

redogör. Föreningserbjudande med kort som vi antagit. Styrelsen godkände 

rapporten. 

 

§16            Beslutslogg: (genomgång av tidigare beslut) 

§17            Övriga frågor:  

a) Styrelsens sammansättning. 

b) Arbetsgrupper. Poker run huvudansvarig kollas upp av alla i styrelsen till januarimötet. 

 

§18            Nästa möte: 

                               Måndagen den 28/1 -12  kl 18.00   

  

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

 

 

______________________                                                     ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund 

Ordförande                                                                                 Sekreterare      

                                                                                

                                                         _________________________ 

             Lennart Jacob Jacobsson   

             Justerare  
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