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Styrelsemöte SMC Örebro län den 7/9 -13 
Nr 2 verksamhetsåret 2013/2014. 
 
Tid: kl 12.00  
Plats: Café Skogen 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. 

Frånvarande Ove Gefvert. 

§ 3 Anmält förhinder: ingen 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg.  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är 25 /9 -13.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: hänskjutes till nästa möte. 

§ 8 Skrivelser: 

 Inkomna  
     a)Flaggkortegen från Riks. 

Utgående: inget 

 

§9 Rapporter: 

a) Utbildningen av GIA på Gröndal: Pia rapporterade om upplägget och ansåg 

att det var en god förberedelse inför utbildningen/examinationen av GI. 

Ronny som var med som instruktör höll med om att man bör fortsätta med 

samma upplägg kommande år. 

b) Hjälmaren runt: 281 betalande som deltog. Vid starten tillfrågades deltagarna 

hur de fått information om åkturen och det visade sig att tradition och 

kompisar var de två största anledningarna till att de visste om turen. Efter 

dessa kom SMC boken, Facebook och information från den egna klubben. 

Styrelsen godkände rapporterna. 

 

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

 

§12 Kommande aktiviteter: 

a) Deltagande vid Riksårsmötet: bokat mat endast fredag och lördag middag. Vid 

ordförandekonferensen på fredagen deltar Joacim S, då Ronny närvarar som 

ledamot i riksstyrelsen. 

b) Distriktsårsmötet: Genomgång inför årsmötet. Flaggkortegen kommer från 

Västmanland och lämnar över flaggan under årsmötet och vi överlämnar den 

till SMC Värmland i Kristinehamn efter årsmötets förhandlingarna. 

 

§13 Fortbildningar SMC School: 

a)  GIA/GI utbildningen/examinationen förlöpte väl med väl förberedda deltagare 

som var 34-36 st.  

b) Instruktörer: utökning med tre GI.  

          Styrelsen godkände rapporten. 

 

§14 Stopdatum MC-Folket : Nästa stopdatum i september är den 23:e. 

. 

§15  Ekonomi 

a) Ann-Helene rapporterade ekonomin. Vi har endast ett organisationsnummer 

idag.  

b) Budgetförslag för verksamhetsåret 2013/2014.  

Rapporten godkändes av styrelsen.  

 

§16  Beslutslogg (genomgång av tidigare beslut). Hänskjutes till nästa ordinarie möte. 

  

§17  Övriga frågor: 

a) Jackornas eventuella nya logga eller SMC bokstäver på ryggen kostnader och 

de eventuella felsydda jackor som finns, kollas till nästa möte. 

b) Reservdelar till tältet som blåste sönder på flygdagarna har nu fakturan kommit 

på 3 stycken kryss och ett ben. 

     

§18      Nästa möte: Konstituerande möte den 11 september kl 18.00 i SMC:s lokal  

                                    Mellringestaden. 

        

 §19      Mötets avslut. 

 

 

______________________                                                     ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                        Pia Westlund 

 Ordförande                                                                                Sekreterare  

                                                                                

_________________________ 

     Mikael Hamberg 

      Justerare 


