
 
Sveriges MotorCyklister 
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Styrelsemöte SMC Örebro län den 10/6 -13 
 
Tid: kl 18.00  
Plats:, SMC´s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb) , Örebro. 

 
 

§1           Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Joacim Sandqvist, Mikael Hamberg, Claes Carlsson, 

Ann-Helene Alsätra och Ove Gefvert. Även valberedare Gert Andersson närvarade på 

mötet. 

§ 3 Anmält förhinder: Pia Westlund,  Jonny Eriksson,  Lennart Jacobsson 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Lennart Ove Gefvert.  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 17/6 -13.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll,  Läggs ut på Örebrodistriktets hemsida. 

§ 8 Skrivelser: Inga inkommna eller utgående skrivelser. 

§ 9           Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: School: Verksamheten rullar 

på, funktionärsvästar ej beställda. Club: jobbar för fullt med aktiviteter.  

b) Ronny rapporterade från Poker Run 2013, inget avstämningsmöte har varit än. 268 

startkort såldes. 

c) Ann-Helene rapporterade från öppet hus i distriktslokalen 12 st gäster och 6 st från 

styrelsen var närvarande. 

d) Ann-Helene rapporterade från SMC Kortegen, det drog in 10000 Skr till Annicas 

minnesfond. Det fungerade bra under kortegen. Flera deltagare fortsatte till 

Springmeet Marieberg. 

 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Uppdateras frekvent, Facebook. 

 

§11 Beslutspunkter: 

a) Beslutades att köpa in ett brodyrkort för distriktet. 

b) Beslutades att distriktet har som mål att köra en Knix för hörselskadade. 

c) Distriktet bokar 4 st dubbelrum till riksårsmöte torsdag till söndag. Sista anmälan till 

Ann-Helene 18/7. Joacim skickar ut informationsmail till styrelsen och 

valberedningen. 

d) Beslutades att distriktet står för instruktörernas boende vid knix i Grängesberg 
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§12  Aktiviteter: 

a) Motorsportveckan i Karlskoga, Claes bokar och fixar bemanning. 

b) Motordagarna Täby flygplats 3-4 augusti. Vi har monterplats 5x8 m. Det behövs folk 

som kan stå under helgen. Micke kollar med riks om vi kan få ner 

montermaterial. Micke kollar på någon form av tävling att ha under helgen. 

c) SMC dagen 11 augusti: Micke och Jocke jobbar på det 

d) Hjälmaren runt 31 augusti. Inbokning med Nerikes Bikers angående möte. Herrfallet 

är meddelat. 

e) Årsmöte distriktet 7 september: Café Skogen är bokat, förbeställning av mat buffé. 

 

§13  Ronny skickar ut förslag på verksamhetsplan för nästa verksamhetsår. 

 

§13  Fortbildningar SMC School:  

 Knixkurserna har fungerat bra och löper på. Vi måste göra reklam för tjejkursen den 7/7. 

 

§14    Stopdatum MC-Folket: nr 7 13/8 

 

§15  Ekonomi 

a) Ann-Helene rapporterade ekonomin. Rapporten godkändes av styrelsen. 

b) Ann-Helene mailar ut ett budgetförslag för nästa verksamhetsår. 

c) Ann-Helene rapporterade från mötet om landstingsbidragen. 

 

§16  Beslutslogg (genomgång av tidigare beslut). Utgår  

  

§17  Övriga frågor: Inga övriga frågor. 

 

§18      Nästa möte: måndag den 12 augusti kl 18.00. 

  

§19      Mötets avslut. 

 
 

 

 

    
 
 ______________________                                                     ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                        Claes Carlsson 

 Ordförande                                                                                Vice Sekreterare  

                                                                                

_________________________ 

     Ove Gefvert 

      Justerare 


