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Styrelsemöte SMC Örebro län den 27/1-14 
Nr 6 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, Claes Carlsson, Pia Westlund, Mikael Hamberg, Ann-

Helene Alsätra, Ove Gefvert, Jonny Ericsson, Erik Mårtensson och Lennart Jacobsson.   

§ 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson.  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är 17/2-14.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: a)  Riktlinjer från SMC Riks: policy mot kränkande särbehandling,                                                                                                                                                                      

likabemötandeplan, klubbar i distriktet, brev till minstern angående vägräcken och 

aktuellt från SMC. 

Utgående:inget  

§9 Rapporter: 

   Respektive verksamhetsgrupp: Poker Run planerar en första träff i mitten av 
februari. 

   Däckkvällen i mars ges besked från Mats på Däckia att den ställs in. SMC dagen 
läggs ihop med avrostningen som tidigare planerat, inget möte ännu. Hjälmaren 
runt har inte ännu bokat in något möte. Även SMC kortegen kommer att träffas 
senare. Styrelsen godkände rapporterna. 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: 

                                     Viss information på hemsidan har försvunnit och även rabattställen som kommer      

                                     att kollas upp och justeras.  

 

 §11         Beslutspunkter: ATM har en aktivitet den 1 mars för att lansera att de nu även säljer  

                                     motorcyklar. Styrelsen beslutar att SMC kommer att delta. Carlbark är positivt  

                                     inställd till att SMC kommer att delta på deras mässa i slutat av februari och  

                                     början av mars. Hjälmaren runts intäkter går till SMC:s rättsfond och Poker runs  

                                     intäkter går till Barncancerfonden. Styrelsen beslutar att vi deltar i ATM och  
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                                     Carlbarksmässan och att fortsätta bidra till SMC:s Rättsfond och  

                                     Barncancerfonden. Bilprovningen i Karlskoga vill ha info på vår hemsida om  

                                     öppet husbesiktning för motorcyklar den 12/4 och 10/5. Styrelsen beslutar att  

                                     lägga upp det på hemsidan. Gulingen: Ann-Helene får i uppdrag att formulera 

                                     Gulingen, maila den till oss idag och vi responderar omedelbart, Ann-Helene 

                                     sammanställer den och mailar den söndagen den 2/2. 

 

 §12         Kommande aktiviteter: 

a) Carlbarksmässan där SMC deltar.  

b) Däckkvällen i mars inställd. 

c) ATM 1 mars:Claes och Micke besöker ATM. 

d) Poker run 2014 träff i februari. 

 

§13         Fortbildningar SMC School:    

a) Grundkurs avrostning, MCT informerar om att grundkurs avrostning kan bli 

flyttad på grund av SMC har annan verksamhet samtidigt. 

b) Instruktörsträff/dag  

c) HLR-kurs, Kollar med Civilförsvarsförbundet om HLR-kurs, en kvällstid och en 

helgdag. 

  

§14         Stopdatum MC-Folket: idag den 27/1, Joacim formulerar spalten. 

 

§15 Ekonomi: 

a) Ekonomirapport. Rapporten godkändes av styrelsen.  

 

§16  Beslutslogg: rapporterad. 

  

§17  Övriga frågor: 

a) Önskemål från en instruktör om att anordna teknikkväll mm. SMC väst ordnar 

praktik och motorcykelskruvande, kan det vara nåt för oss? Claes kollar upp till 

nästa möte. 

 

b) Jackorna broderas nästa vecka 

     

§18         Nästa möte: Måndagen den 3 mars kl 18.00 

                                     

§19         Mötets avslut. 

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

_________________________ 

     Erik Mårtensson 

      Justerare 


