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Styrelsemöte SMC Örebro län den 4/11-13 
Nr 5 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, Claes Carlsson, Pia Westlund, Erik 

Mårtensson och Lennart Jacobsson. Även valberedare Gert Andersson närvarade på 

mötet.   

§ 3 Anmält förhinder: Mikael Hamberg, Ann-Helene Alsätra, Ove Gefvert och Jonny 

Ericsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist.  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är 22/11  -13.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: lägges till handlingarna. 

§ 8 Skrivelser: 
 Inkomna: 
         a)   Mail angående kursprogram på Konferenshelgen med SMC.  
 Utgående: inget 

§9 Rapporter: 
a) Kortfattad rapport om läget med rabattställena.                                                         
b) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga: Poker run den 17 maj, Smc dagen    
och avrostningen kommer att ligga på samma dag för att prova vad deltagarna 
tycker.                                                                                                                      
c) Jackorna: återkommer med info nästa möte.                                                        
Styrelsen godkände rapporterna. 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: 

                                        Hemsidan uppdateras frekvent, även Facebooksidan uppdateras ofta.  

 

§11         Beslutspunkter: inga 

 

§12         Kommande aktiviteter: 

a) Klubbplaneringsmötet: förslag om kalendarium, genomgång av detta förslag. 

Styrelsen beslutar att lägga fram detta på mötet den 6/11. 

  b)   Konferenshelgens samåkning   

 

§13         Fortbildningar SMC School: 
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a) Rapport om läget: Claes förslag att kolla läget via mail för att lägga en 

instruktörsträff efter nyår. 

 

§14         Stopdatum MC-Folket: utgivningsplanen kom nyss, ett utkast finns som kommer i sista 

numret för i år. 

 

§15 Ekonomi: 

a) Ekonomirapport. Rapporten godkändes av styrelsen.  

 

§16  Beslutslogg: inga beslut. 

  

§17  Övriga frågor: 

a) Frågan kom upp om vi ska ha cafékvällar i höst? 20 nov och 11 dec kom som 

förslag, på Hälls Stallbacken, sen kollar vi med medlemmarna var vi ska ses den 

15 januari och den 13 februari.  

b) Pubkväll den 1:a mars på Pitchers. 

     

§18         Nästa möte: Måndagen den 9 december kl 18.00 

                                   Kommande möten: 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  

                                                                                

_________________________ 

     Joacim Sandqvist 

      Justerare 


