
 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: c/o Ronny Overgaard, Böljevägen 8, 691 51 Karlskoga 

Tel: 0586 – 514 94, Mobil: 070 – 210 00 47 

E-post: ronny.overgaard@telia.com, web: www.svmc.se/orebro 
 

Styrelsemöte den 26/3 2012 
 
Plats: NTF:s lokaler Mellringe, Återbruksvägen 7A, Örebro kl 18.30.  

  

 

§ 1          Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Claes Carlsson, Ann-Helene Alsätra, 

Lennart Jacobsson, Joacim Sandqvist, Mikael Hamberg, Lars Karlsson, Pia Westlund.  

 

§ 3 Anmält förhinder: Ove Gefvert och Jonny Ericsson 

 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Lars Karlsson 

 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 14/4 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) Inbjudan till instruktörsutbildning till MCT från Riks, kopia för kännedom till 

ordförande och en inbjudan till Claes som skickar en deltagare till 

instruktörsutbildningen. 

b) Inbjudan till instruktörsseminarium till MCT och Ordis från SMC 

Södermanland, läggs till handlingarna, då vi inte deltar. 

c) Inbjudan till Norgeresa tillsammans med SMC Västmanland från Tor Berg, 

önskemål om att lägga upp en hänvisning om denna resa på vår hemsida. 

d) NTF kallelse årsmöte.  

e) NTF dialog om strategiska frågor, nationella projekt. 

f) NTF medlemsavgiften, hänskjuter ordföranden till kassören att betala avgiften. 

 

        Utgående 

g) inget 

  

§9    Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: 

Poker run har nästa möte 23/4. SMC går in och stöder Kumlastationen på 

Carlbarks, reklamblad delas ut i Filipstad och även i minglet vid starten i 

Kristinehamn på långfredagen. HLR-kursen den 19/4 har ca 12 anmälningar 

just nu. Annicas minnesfondskortege den 6 juni skickas ansökan om 

poliseskort in, planerat fika vid målet som vanligt och representant för Annicas 

minnesfond blir vidtalad. Rapporterna godkändes av mötet. 

b) Rabattavtal: 
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Strandkanten, Karlskoga, kommer att skriva nytt avtal, fika och mat på kvällar 

har medlemmar rabatt, ej luncher längre. 

c) Ordismötet den 3 mars. Länstian blev en lång diskussion på mötet.  

d) Träffen med trafikskolorna: 

Träffen i december var bara en trafikskola som kunde komma tyvärr, den 

ställdes in. Trafikskolorna behöver en lång framförhållning för planering, för att 

kunna delta i en träff.  

 

 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig:  
Aktivitetskalendern uppdateras hela tiden och aktivitetsansvariga uppmanas att 

inkomma med information att lägga upp till webbmastrarna. Det är viktigt att alla 

träffar kommer in på Rikskalendern för att dessa ska kunna komma upp i telefonapp 

när den blir klar.  

Klubbarnas gemensamma onsdagsåkningar kommer att ligga som en egen artikel 

för att inte störas av ny information som kommer upp i träffkalendern, till exempel 

fikakvällarna och andra aktiviteter. Diskussion om hur publicering av School 

aktiviteterna ska ske, ske de in som träffar eller om utbildningarna ska ha ett eget 

forum? 

Styrelsen beslutar att de fortbildningar som genomförs av Schoolverksamheten 

skall läggar in i träffkalendern.  Claes lägger ut informationen både under 

träffkalendern School och på Facebook.  

 

        

§11 Beslutspunkter 

a) Hojshopen den 27 april: Att representera SMC Örebro län samt försäljning av 

hamburgare, inget intresse finns för att delta i evenemanget. Styrelsen beslutar 

att ej medverka i brist på resurser. Ronny meddelar Stefan på Hojshopen. 

b) Springmeet 5 maj (Ytongbanan): Representera SMC Örebro län: Lars beställer 

material till eventet och ansvarig för att organisera arbetet på Spring meet tar 

kontakt med person som är ansvarig för mc-delen. Styrelsen beslutar att vi 

kommer att närvara och att ansvarig för Springmeet blir Pia.  

c) Inköp av School deltagarvästar: Tre färger på västar med nummer 1-10. Med fler 

grupper underlättar detta för instruktörer och deltagare, bland annat när feedback 

ska ges. Kostnaden är ca 100 Skr per väst med tryck. Vi utreder vidare kostnader, 

storlekar, material hos andra företag, eventuellt färdigtryckta lagvästar till nästa 

möte. Rapportera till Claes som beställer så billigt som möjligt. Styrelsen 

beslutar att införskaffa västar. 

d)  Förslag till organisationsförändring inom School gällande Knix kurserna: 

Handlingar tillhandahölls under mötet. Claes ger lite bakgrund om SMC:s beslut 

gällande att ha en Schoolverksamhet. En arbetsgrupp planeras för Knixkurserna 

som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Knixkurserna. 

Arbetsgruppen knyter till sig de instruktörer och funktionärer som behövs för att 

kunna genomföra fortbildningen. MCT/Instruktörsavsvarig kommer att ha ett 

övergripande ansvar för schoolverksamheten och ska godkänna det som 

arbetsgruppen vill genomföra för att säkerställa att utbildningskraven från SMC 

School på Riks. Styrelsen beslutar att godkänna organisationsförändringen 
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enligt föredraget förslag. Beslut av styrelsen att alla i styrelsen ska gå minst en 

knixkurs under 2012.  

e) Norgeresa med SMC Västmanland, vill att vi sak lägga upp en hänvisning på vår 

hemsida? Styrelsen beslutar att lägga upp resan. 

f) Träff med trafikskolorna: Försök med en ny träff genom att samverka med 

varandra och locka de yngre till vidareutbildning. Styrelsen beslutar att kalla till 

ett nytt möte där Claes, Ronny och Pia deltar. 

g) Profilkläder: Styrelsen beslutar att införskaffa skjorta till dem i styrelsen som inte 

har och funktions t- shirt till alla i styrelsen. Jacka avvaktas med i nuläget. Ann-

Helen får i uppdrag att beställa när alla inkommit med storlekar.  

h) NTF Samverkan i nationella projekt Örebro län 3/4 18.30: Infoträff om samverkan i 

nationella projekt. Styrelsen beslutar att Ann-Helen deltar. 

i) NTF:s årsmöte 23/4 inbjuder till sedvanliga förhandlingar: Claes och Ann-Helen  

finns med och styrelsen beslutar att Joacim också deltar. 

j)    NTF medlemsavgiften: Fråga om vi ska vara med i föreningen även i år och  

styrelsen beslutar att vi betalar medlemsavgiften. 

 

§12          Kommande aktiviteter 

a) Långfredagskortegen: där Ronny är ansvarig 

b) L-ABC / HLR utbildning: har ca 12 anmälningar nu, eventuellt kallas det in en till 

instruktör, som kan tillsättas av oss på SMC. 

c) Valborgskortegen: Lars tar kontakt med Ove om eventuell hjälp från SMC.  

d) Springmeet 5 maj: Pia ansvarar för arbetsschemat och kring jobb, Claes mailar 

instruktörerna. 

 

§13          Fortbildningar SMC School: 

                         Claes har fått bekräftelse att den12 maj är det avrostning på Ytongbanan för  

                         samma  pris som ifjol. Säkrare bakom styret och avrostningskurserna kan  

                         informeras om nu. Gällande Motardbanan på Täby som vi tidigare hyrt av Teknis  

                         Motorclub, har fått förbud att bedriva egen verksamhet där på söndagar, om de inte  

                         kommer in med  

                         en kompletterande bullermätning under april månad som visar att de ligger under 

                         de krav som finns på motardbanan. Kommer inte bullermätningarna in till  

                         kommunen blir det totalstopp för körning. Om vi hyr banan av TMC kan vi troligen  

                         inte heller köra. Hyr vi direkt av kommunen och på motardbanan inom de  

                         gränsvärden som finns gällande buller, kanske vi har en möjlighet att köra. 

                        Styrelsen beslutar att vi avvaktar till aprils utgång för att se utgången av beslutet.  

                        Claes tar kontakt med TMC för info. 

 

                        En arbetsgrupp har tillsatts bestående av Mikael Hamberg, Frank Strömberg och 

                       Joacim  Zetterman för att planera och driva Knixverksamheten. 

                       Övrig information från Claes är att en instruktör skickas till instruktörsutbildning i     

                       Uddevalla. 

 

   §14           Stopdatum MC-Folket: Lars får i uppdrag att maila ut datum för artiklar som ska in. 
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§15           Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning, redovisas av kassören: Styrelsen beslutar att 

godkänna rapporten  

b) Landstingsbidrag, ansökan i april: Styrelsen beslutar att bevaka 

ansökningshandlingarnas inkommande till ansvarig i styrelsen. 

 

  

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

 

§17        Övriga frågor: 

a) Samverkarna i Östernärke gällande motorbana: 

Ronny svarar Bengt Bronner om styrelsens beslut på förra mötet som var den 

28/2-12. 

 

§18          Nästa möte den 24 april kl 18.30 NTF:s lokaler Återbruksvägen 7 a i Mellringe Örebro. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                                       ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund  

Ordförande                                                                             Sekreterare      

                                                                                         

 

 

                                                           _________________________ 

                                                  Lars Karlsson 
             Justerare  

                                                          

 

 

 


