
 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: c/o Ronny Overgaard, Von Rosensteins väg 11, 692 37 Kumla  

Mobil: 070 – 210 00 47 

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

Styrelsemöte den 24/4 2012 
 
Plats: NTF:s lokaler Mellringe, Återbruksvägen 7A, Örebro kl 18.30.  

  

 

§ 1          Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort presentation av alla för 

valberedare Roger Cassman. 

 

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

Lennart Jacobsson, Joacim Sandqvist, Mikael Hamberg, Jonny Ericsson och Pia 

Westlund. Valberedare Roger Cassman.  

 

§ 3 Anmält förhinder: Lars Karlsson och Ove Gefvert 

 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg. 

 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 9 maj 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) Gotlands medlemsblad Rabbis bladet. 

b) Inbjudan till dialogmöte ÖLL: Inbjudan till möte den 23 maj kl. 18.30 -20.00 

angående landsstingbidraget. Förslag att hänskjuta till de i styrelsen som 

deltog i fjol. Styrelsen beslutar att Ronny och Ann- Helen deltar i mötet.  

 

        Utgående 

c) Svar till Samverkarna i Östernärke: meddelande har gått iväg att vi ställer oss 

positiva till banan men inte kan bidra med ekonomi eller personal. 

  

§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: 

Ronny körde Långfredagskortegen med 4 deltagare från Karlskoga, i 

Kristinehamn fanns 140 mc-åkare på plats. Fick rapporter från Morgan att det 

var vita vägar i upp mot Filipstad så de valde att åka hem. 33 våghalsar fanns 

på torget i Filipstad. 

Morgan meddelar att det var Poker run möte den 23/4, kändes bra att alla 

klubbar och ATM var representerade, inget mer möte då allt är klart, priser 

insamlade till ATM en vecka innan, SMC:s är medhjälpare vid start och mål 

och Kumla. Ronny kommer att vara föråkare och deltar ev. på Kumlastationen. 

Ronny levererar tältet till ATM, startpengarna lämnas av NBMC i påse till ATM, 

Jocke, Ronny och  Roger Cassman hjälper till på morgonen kl 7.00 för att få 

upp tältet. 
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SMC kortegen har Ove ansvarsområde Kumla o Ann-Helene Örebro, annons 

kommer så småningom att utformas. 

Hjälmaren runt möte 7 maj med NBMC meddelar Ronny. 

Rapporterna godkändes av styrelsen. 

b) HLR: Ronny rapporterar från kursen att deltagarna var nöjda. Joacim som var 

på den centrala HLR utbildningen ansåg att den innehöll mer info, jämfört med 

vår lokala kurs instruktör. Han ansåg att mc-instruktörernas kurs ska ligga 

snäppet över den genomsnittliga, vilket den lokala kursledaren skulle klara. 

Kanske på banan? Beroende på vilket arvode som tas ut.  

 

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: 

       Ronny och Ove uppdaterar, Facebook sidan är lättare att jobba med och har mer     

       flyt, EPI servern är uppdaterad med nya funktioner där Claes har börjat kolla lite   

       på manualen. Att School-evenemangen ligger i träffkalendern är helt ok. 

        

§11 Beslutspunkter: 

a) Reseersättning vid Spring meet den 5 maj, resa dit och hem med lunch tas 

beslut om. 

b) Partytält 3 x 3 meter, inköp av racetält, förslag på pris fanns som Joacim och 

Micke tagit fram.  Ann-Helene och Ronny får in förslag och beslutar om inköp. 

 

§12          Kommande aktiviteter: 

a) Valborgskortegen 30 april: SMC deltar o värvar medlemmar. 

b) Springmeet 5 maj: Pia ansvarar för aktivitet på Y-tongbanan, Claes deltar på 

Bista besiktning 5 maj 

c) Avrostningen 12 maj: Claes meddelar att banan är bokad, NBMC kommer 

som klubb, det finns tid att avrosta för instruktörer innan, mailinfo kommer att 

gå ut till instruktörer, även info om poker run. 

 

§13          Fortbildningar SMC School: 

12 maj är det avrostning på Ytongbanan kl 11-13. Deltagarna tar sig runt i ett 

rullande schema i en slinga på området. Positiv respons från deltagare i fjol. Knix 

kurser 5 tillfällen bokade, 2 torsdagar den 7/6 och den 23/8 samling kl 17.00 – 

21.00 och 3 söndagar den 23/8, 26/8 och 23/9 samling kl 11.00 – 16.00. Den 

27/5 är det Tjejkurs. Information kommer ut på hemsidan. 

Kommunen och Teknis MC tillåter oss att köra på söndagar men vi ska vara 

uppmärksamma på vår buller nivå, med hjälp av bullermätaren.  

Det finns en möjlighet att hyra banan för en klumpsumma som skulle bli lite 

dyrare men med en chans till egen träning för instruktörer och en större möjlighet 

till extra dagar för medlemmar. Ryms inom vår budget, gagnar både deltagare 

och instruktörer. Vi kan testa nya övningar som utveckling till kurserna. Styrelsen 

beslutar att vi är beredda att betala en klumpsumma för fritt tillträde till banan de 

tillfällen som den är ledig. 

                 Två instuktörer går upp till AI (Avancerad Intruktör), Staffan och Frank. 

                 SMC:s grusinstruktörsutbildning i Storstenshöjden deltog 19 deltagare och 5 

                 Instruktörer. På fredagen var det 5 cm nysnö så det blev teoridag. Lördagen och 

                 söndagen bestod av körning. 
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En central gruskurs i Branäs för i första hand nybörjare och livrädda anordnas 

som kurs i 3 dagar. Kostnaden är 3400 Skr. I nuläget är 19 detagare anmälda. En 

fortsättning på Adventuredays för de som kör äventyrshoj kommer också. 

                    Knixgruppen möte den 25/4 och ett Instruktörsmöte kommer att hållas inom 14    

                         dagar. 

                          

 §14           Stopdatum MC-Folket: tips o idéer är välkomna till Lars. 

                                 

§15            Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning, redovisas av kassören: inga nya siffror, NTF avgift 

betalt, Faktura från gulingen. Rapporten godkändes av styrelsen. 

  

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

 

§17            Övriga frågor: 

 

a) Västar: Joakim har haft koll på innebandybutiken, 3-4 dagars leveranstid. 39 Skr 

för väst, med ryggtext 50 Skr och 90 Skr med ryggtext och namn på bröstet. 

Mesh-kvalitet, ingen koll på om det var inklusive moms? Kollas upp. Mickes 

alternativ var dyrare. 

b) Info från Riksstyrelsen: mobil appen SMC-boken kommer ut snart, samma innehåll 

som boken, man kan spela in sin rutt som man kört och dela med andra, se 

medelhastighet. Gratis för medlemmar och 375 Skr för icke medlemmar. En 

massa positiva kommentarer har inkommit.  3 olika teststräckor med räcken 

provas ut, ok att koppla släp till mc:n igen. Ronny rekommenderar alla att komma 

på riksårsmötet den 1/9 i Uddevalla. Riksbudget ser ut att vara god. 

 

§18          Nästa möte den 28 Maj kl 18.00 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      

                                                                                         

 

 

                                                           _________________________ 

             Mikael Hamberg 
             Justerare  
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