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Styrelsemöte SMC Örebro län den 3/3 -14 
Nr 7 verksamhetsåret 2013/2014. 
 
Tid: kl 18.00  
Plats: SMC:s lokaler Återbruksvägen 7a Örebro. 
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort presentation av alla. 

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Joacim Sandqvist, Claes Carlsson, Pia Westlund, 

Mikael Hamberg, Ann-Helene Alsätra, Ove Gefvert, Jonny Ericsson, Lennart 

Jacobsson, Roger Cassman och Jan Johansson.  

Besök Karin Persson och Annica Åkerström- Olofsson från valberedningen Riks. 

§ 3 Anmält förhinder: Erik Mårtensson.  

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert .  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är 27/3 -14.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll: Hänskjutes till kommande styrelsemöte 

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 

a) Mail angående deltagande vid Bilprovningen i Lillån och Lindesberg 28/4. 

b)       Kallelse och dagordning till ordiskonferens den 8 mars i Borlänge. 

      c)      Mail till Vägspanarna för kännedom, angående en kampanj gällande   

                           blinkers. 

d)        Örebro Läns Landsting- Inbjudan till ceremoni gällande överenskommelse 

            mellan landtinget och de idéburna organisationerna den 20/3 för 

            underskrift, anmält deltagande den 14/3.  Ronny deltar. 

e)         Mail från medlem angående Knixkurs för en grupp.  

    Medlemmarna är intresserad av knixkurs och Claes svarat att vi håller på    

    att se över detta. De vill delta den 11 /5 

                                                                                                                                  

Utgående: inget. 

§9 Rapporter: 

a)  Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga 

b) Jackorna, klara. 
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c) Kortfattad rapport från Carlbarksmässan: fredagen lugn men många kontakter, 

lördagen mycket folk med 4 nya medlemmar. ATM- eventet var uppskattat och 

det kom mycket folk och en ny medlem värvades. 

d) Poker Run 2014: rapport från Pia, Jonny och Jacob med de beslut som 

kommit upp på mötet. Nästa möte den 22/4 -14 

            Styrelsen godkände rapporterna. 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Claes uppdaterar informationen under School på    

               hemsidan. 

                                            

          §11         Beslutspunkter: 

a) Deltagande vid event Hojshopen i Laxå: datum? Någon gång i april där styrelsen 

beslutar att vi deltar  

b) Representation vid mc besiktning i Lillån och Lindesberg den 28/4: Styrelsen 

beslutar att vi deltar och att Ann-Helene koordinerar så att representanter finns 

både i Lillån och i Linde, där Jacob ställer upp. 

c) Deltagande vid Springmeet 2014 den 3 maj, Ytongbanan: Styrelsen beslutar att 

vi  deltar och Pia koordinerar. 

d) Ersättare vid ordförandemötet för ordförande. Ronny går in som Riks och förslag 

att Claes går in som vice ordförande. Styrelsen beslutar att Claes går in som 

ersättare för Örebrodistriktets ordförande. 

e)  Styrelsen beslutar att deltagande vid signerings ceremonin mellan de  idéburna    
organisationerna och Landstinget deltar kassör eller ordförande vid 
undertecknandet av överenskommelsen. 

 §12         Kommande aktiviteter: 

a) Ordförande mötet: Claes deltar som ersättare, mötet diaskuterar igenom de 

punkter som är med på dagordningen.   

b) Fikakväll 19 mars: styrelsemedlemmar som deltagare finns. 

c) Samåkning till Långfredagskortegen 18 april: Ronny koordinator 

d) Avrostning: 26/4  

e) 1:a hjälpen och HLR: återkommer senare med datum, en helgdag och en kväll 

erbjuds. 

 

§13         Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget: Banor och datum är klara på Gulingen och hemsidan och 

bokningsbara. 2 instruktörsmöten bokade med planering o upplägg den 13/3 och 

24/3. Förslag från Tjejkers med avrostning den 26/4 som kolliderar med vår egen 

avrostning, ordnat med att instruktörer från Västmanland hjälper dem.  

b)  YCC Avrostningskurs: Ytterligare en klubb YCC 27/4 har bokat avrostning på Laxå 

flygfält som vi ordnar med instruktörer till.   

  

 

§14         Stopdatum MC-Folket: 18/3 utgivning v 16. 

 

§15 Ekonomi: 

a) Ekonomirapport. Rapporten godkändes av styrelsen.  

 

§16         Valberedningen från Riks får ordet.  
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§17  Övriga frågor: inga 

 

     

§18         Förslag kommande möten: Måndagen den 14/4 kl 18.00  

                                                          Måndagen den 5/5 kl 18.00. 

                                     

§19         Mötets avslut. 

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

_________________________ 

     Ove Gefvert 

      Justerare 


