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Styrelsemöte SMC Örebro län den 7/10-13 
Nr 4 verksamhetsåret 2013/2014. 
 
Tid: kl 18.00  
Plats: SMC:s lokaler Återbruksvägen 7a 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, Erik Mårtensson och Ove Gefvert 

§ 3 Anmält förhinder: Lennart Jacobsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert.  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är 24/10 -13.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: lägges till handlingarna. 

§ 8 Skrivelser: 

 Inkomna: 

         a)   Mail angående Konferenshelgen med SMC.  

         b)   Mail med mallar angående grafiska profilen på handlingar, till ordförande,             

                sekreterare och distriktsinformatör från SMC riks. 

         c)    Meddelande från medlem om rondell/vägsträcka i dåligt skick. 

 Utgående: 

a) Årsmöteshandlingar skickade till SMC RIKS, styrelsematrikeln uppdaterad. 

 

§9 Rapporter: 
                        a) Ordförandekonferensen vid Riksårsmötet: Joacim rapporterar från mötet då   
                               han gick in som ordförande vid detta möte, ordförande var med som ledamot  
                               från Riksstyrelsen. 

b) Muntlig rapport från Riksårsmötet: Claes rapporterar om att Riksårsmötet var 
bra genomfört med bra aktivitetet och tur med vädret.  
Styrelsen godkände rapporterna. 

 §10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: 

                                       Nya bilder på instruktörerna är upplagda på 

                                       Hemsidan och Styrelsens sammansättning är uppdaterad. Hemsidan  

                             uppdateras frekvent även Facebooksidan uppdateras ofta.  
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§11    Beslutspunkter:  

a) Deltagande vid Konferenshelgen på Arlanda stad: diskussion om kurserna, 

Styrelsen beslutade vilka från styrelsen som deltar. 

 

b) Styrelsemöte på SMC rikskansliet: fd ordförande i Västmanland hade en 

förfrågan om vi vill vara med på en planeringskonferens i två dagar på annan 

ort tillsammans med dem.  

Styrelsen beslutade att tacka nej till erbjudandet. 

 

c) Förslag till aktivitetskalender: förslag på aktiviteter till nästa år på 

klubbplaneringsträffen, vilka aktiviteter ska ligga i respektive månad kommer 

att presenteras för klubbarna. Frågan om SMC dagen ska ligga i början av 

säsongen? Eventuellt ihop med avrostningskursen?  

Styrelsen beslutade att arbetsgruppen för SMC-dagen får jobba med frågan 

om hur det ska se ut till nästa år. 

 

d) Jackor: diskussion om brodyr med bokstäverna SMC på ryggen ovan ”Örebro 

län”. Kostnad för brodyrkort 950 Skr och 65 Skr för var jacka som broderas. De 

felsydda jackor som finns, kan de fortfarande reklameras? En jacka ytterligare 

behövs till vår nye styrelsemedlem.  

Styrelsen beslutade att köpa in brodyrkortet och brodera samtliga jackor med 

SMC bokstäverna på ryggen, samt köpa in ytterligare en jacka. 

 

§12   Kommande aktiviteter: 

a) Klubbplaneringsmötet: förslag från styrelsen med möte den 6/11 -13 kl 18.00 i 

SMC:s lokal. Respektive aktivitetsansvarig uppmanas att lämna förslag på 

datum till ordförande inom två veckor. 

  b)   Konferenshelgen: samåkning med Claes, kontakt tas vidare via mail.  

 

§13 Fortbildningar SMC School: 

a) Claes rapporterar att säsongen 2012/2013 har varit en riktigt bra säsong 

vädermässigt men lite få deltagare. I snitt och med koll på omgivningen har vi 

dock ett bra antal deltagare. Totalt antal under säsongen ca 60. 3 incidenter 

under säsongen, ingen allvarlig. Tre nya GI och en ny AI i distriktet.  

Rapporten godkändes av styrelsen. 

 

b) Planeringsmöte med Instruktörer kommer att hållas under november med 

samkväm, under slutet av september hölls en spontan träff för en reflektion av 

den gångna säsongen. 

Rapporten godkändes av styrelsen. 

 

§14 Stopdatum MC-Folket : Nya utgivningsplan med stopdatum finns inte ännu.. 

 

§15  Ekonomi 

a) Ann-Helene rapporterade om ekonomin och det ser bra ut. Rapporten 

godkändes av styrelsen.  

 

§16  Beslutslogg: Beslutsloggen lästes upp. 
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§17  Övriga frågor: 

    a)   Gåva: miniatyrer av 4 stycken mc, med infoblad om dem samt en CD om   

           Triumph. Tackkort skickas till givaren. 

    b)   Rabattställen: kontakter tas i samband med nya säsongen som kommer. Avtalet   

                          skickas med till dem som vill ha förnyat. 

     

§18         Nästa möte: 

                           4 november kl. 18.00, 

               Kommande möten: Måndagen den 9/12 kl 18.00, Måndagen den 27/1 -14, Kl. 18.00,  

                          Måndagen den 3/3-14, Kl.18.00. 

 

        

 §19      Mötets avslut. 

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare  

                                                                                

_________________________ 

     Ove Gefvert 

      Justerare 


