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Styrelsemöte SMC Örebro län den 12/8 -13 
Nr 1 verksamhetsåret 2013/2014. 
 
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, Pia Westlund, Jonny Ericsson och Lennart Jacobsson. Även 

valberedare Gert Andersson, Jan Johansson och Roger Cassman närvarade på mötet. 

§ 3 Anmält förhinder: Ove Gefvert,  

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joakim Sandqvist.  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 2/9 -13.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: läggs ut på Örebrodistriktets hemsida. 

§ 8 Skrivelser:  

   inkomna  

a)  Mail angående Flaggkortegen från Riks: 9 september lämnas flaggan över 

från Västmanland efter kontorstid och ska lämnas till Värmland samma dag av 

oss i Örebrodistriktet. Detta krockar med funktionärsdagen på Gelleråsen, Ska 

vi fixa nåt event med kortege efter flaggans väg? Eventuellt att flaggan går via 

Gelleråsen och körs runt banan? Jonny o Jacob samordnar med Ronny hur 

det ska planeras. 

b)  NTF inbjudan: uppstartsmöte inför höstens verksamhet. 

 

   Utgående: inget 

 

§9 Rapporter 

a) Flyg och Motordagarna: mindre folk än man räknat med kom trots bra väder. 

Bra plats för vårt tält och många fordon som uppvisades.  4 nya medlemmar 

till SMC. Tyvärr blåste tältet sönder vid stormen på lördag kvällen, detta 

kommer vi att återställa i det skick som innan. 

b) Motorsportveckan i Karlskoga: avlöpte men arrangemanget var dåligt planerat 

och orimligt dyrt med inträde på var plats. Vi blev inbjudna av Triumph för att 
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hjälpa till och stod bredvid Triumphs tält där väldigt lite folk passerade oss. 

Samarbetet var gott och det ställer vi upp på även i fortsättningen! 

c) Övrigt att rapportera om vad som skett under sommaren: dödsolyckor 3-4 st i 

länet och rikstäckande fler olyckor än tidigare år. 

d) SMC-Dagen den 11 augusti: regn o rusk med 8 deltagare som alla stannade 

länge, pratade och hade det trevligt 

 

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

Inbjudan till distriktsårsmötet läggs upp på hemsidan med bokning av mat som senast 

ska anmälas till Ann-Helene snast den 2/9. Joakim ansvarar för inlägget. 

 

§11 Beslutspunkter: 

 

a) Inköp av reservdelar till lånat tält, vidtagen åtgärd:  ben o takstöttor för 2050   

        Skr inklusive moms. Styrelsen beslutade att köpa in dessa reservdelar. 

b  Kost och reseersättning för de aspiranter och instruktörer som deltar vid 

        utbildning av aspiranter den 24 augusti tillsammans med Västmanland och  

        Södermanland på Gröndal: Styrelsen beslutade att måltidsersättning samt 

        reseersättning utgår till aspiranter och instruktörer.   

 c )   Förslag på Verksamhetsinriktning 2013/2014 gås igenom. Styrelsen 

            beslutade att lägga fram verksamhetsinriktningen på årsmötet. 

e) Årsberättelsen/verksamhetsberättelsen för 2012/2013,förslag till beslut att    

godkänna den och lägga fram den för årsmötet: Styrelsen beslutade att  

             godkänna denna. 

f) Tidigare har styrelsen bestått av 4 suppleanter, ifjol vi minskade vi till 3 st och   

enligt stadgarna är minimum 2 suppleanter. Förslaget är att eventuellt gå ner 

till 2 suppleanter. Styrelsen beslutar att står kvar med 3 suppleanter. 

g) NTF: inbjudan till möte den 28/8 på Margareta festvåning för sammanfattning 

av tidigarel och höstens kommande arbete. Styrelsen beslutar att Ann-

Helene o Joacim deltar. 

h) Jackorna behöver en ny brodyr, antingen loggan eller bokstäverna SMC. 

Styrelsen beslutar att Pia kollar kostnaderna för att brodera loggan på ärmen 

och SMC bokstäver centrerat på ryggen. 

i) Öppet hus den 21/8 kl 18.00 är en bra och trevlig idé för att få en chans att få 

in idéer och förslag till kommande verksamhetsår. Styrelsen beslutar att ha 

ett öppet hus i lokalen i Mellringestaden. 

  

 

§12 Kommande aktiviteter 

 

a) Hjälmaren runt 31 augusti (Ronny, Claes, Pia, Fredrik och Tommy kan inte 

medverka). Ann-Helen och Jonny ordnar insläppet/starten, Joacim är med 

som informatör och eventuellt Jacob ställer upp i starten, Ann-Helene ordnar 

annons i NA lördagen och onsdagen veckan innan. ”Det händer idagspalten”  

annonseras i Bergslagsposten och Karlskogatidningen .Kontakt med 

lokalradion tas för info där Joacim och Jan Johansson NBMC medverkar. 
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Gallupundersökning vid starten för att kolla hur deltagarna fått vetskap om 

turen för att vi ska veta hur vi ska marknadsföra den i kommande år. 

b) Årsmöte i Örebrodistriktet den 7 september: Styrelsemöte innan årsmötet. 

Verksamhetsberättelsen läggs upp på hemsidan samt dagordning. Parentation 

i början av mötet, valberedningens förslag finns vid sittande bord,  

ekonomihandlingarna inkommer senare och även revisionsberättelsen. Ann-

Helene kollar underhållning med eventuellt trubadur i samband med mat och 

årsmöte. Konstiterande möte ev senare då det är middag och musik efter 

årsmötet. 

 

§13 Fortbildningar SMC School: Tjejkurs med 6 glada och nöjda deltagare med kvinnliga  

                  Instruktörer som var uppskattat. Det togs även lite foto under kursen. 

          Knix den 11/8 där 5 deltagare deltog och tyvärr med en incident .Deltagaren var nöjd  

          trots incidenten. Organisationen fungerade vid en incident. 3-4 knix kvar  

          denna säsong. Styrelsen godkände rapporten. 

 

§14 Stopdatum MC-Folket : måndags den 5/8. Nästa stop i september den 23:e. 

. 

§15  Ekonomi 

a) Ann-Helene rapporterade ekonomin. Ann-Helene mailar ut resultatrapporter för 

varje verksamhetsgren. Rapporten godkändes av styrelsen. 

b) Ekonomisk berättelse av förra verksamhetsåret. Ej klar ännu 

c) Budgetförslag för verksamhetsåret 2013/2014. Utfallet är ännu inte klart, så det 

går inte att rediovisa. Mailas den 13/8. 

 

§16  Beslutslogg (genomgång av tidigare beslut).  

  

§17  Övriga frågor: inga 

     

§18      Nästa möte: den 7 september kl 12.00. 

        

 §19      Mötets avslut. 

 

 

 

 

    

 

 ______________________                                                     ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                        Pia Westlund 

 Ordförande                                                                                Sekreterare  

                                                                                

_________________________ 

     Joacim Sandqvist 

      Justerare 

 


