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Styrelsemöte SMC Örebro län den 14/4 -14 
Nr 8 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, Mikael Hamberg, 

Ann-Helene Alsätra, Ove Gefvert, Jonny Ericsson, Lennart Jacobsson och Erik 

Mårtensson.  

§ 3 Anmält förhinder: Pia Westlund.  

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är 1/5 -14.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll godkändes 

§ 8 Skrivelser: 

 Inkomna: 

a) Inbjudan NTF uppstartmöte. 

b) Speed for Need insamling. 

c) Mail ang. instruktörs examination 

 
 Utgående: inget. 

§9 Rapporter: 

a)  Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga 

a. Hojshoppen rapport från Micke & Ann-Helene: inga nya medlemmar. 

b. Poker Run rapport från Jonny: Besvär med att BMW klubben bara har 

en representant som kan jobba (sammanfaller med BMW klubbens 

årsmöte). 

c. Kumla riders ordnar ansökan om tillstånd för kortegen 

d. Långfredagskortegen, ska läggas in som nyhet på hemsidan. 

b) Samverkansavtal ÖLL och SMC: Ronny rapporterade att avtalet är skrivet, info 

finns på kansliet. 

c) Bilprovningen i Karlskoga: Jonny rapporterade från aktiviteten, inte så mycket 

folk. 

d) Ordförandemötet 8/3: Claes rapporterade kortfattat från ordförandemötet 

            Styrelsen godkände rapporterna. 
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§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig:  

 Uppdateringar flyter på. Kommit in lite anmärkningar på felaktigheter som är 

 korrigerade. 

                                            

          §11         Beslutspunkter: 

a) Representation vid mc besiktning i Lillån och Lindesberg: Erik i Lillån, Ann-Helene 

och Jacob i Lindesberg. Ann-Helene vill ha mail av dom som kan vara med  

b) Representera vid NTF uppstartsmöte 23/4 kl. 18.00: Joacim Sandkvist åker på 

det. 

c) Speed for need: Vi lägger upp länkar och vi bjuder in dom till Poker Run och 

Hjälmaren Runt. 

 

 §12         Kommande aktiviteter: 

a) Fikakällar: Inga planerade, ska vi ha någon mer? 6/5 vid kansliet kl 18. Vi bjuder 

på fika och varmkorv.   

b) Samåkning till Långfredagskortegen 18 april: Ove lägger upp info. Jonny åker med 

Kga MC.  

c) SMC Dagen i samband med avrostningen: Inköp av fika kvar.  

d) 1:a hjälpen och HLR: Ronny rapporterade att vi fått info från riks. Ronny har jagat 

Jenny för att få till något. Ronny skickar mer info. 

 

§13         Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget: Claes rapporterade kort om läget.  

b)  Avrostningen är planerad och klar 

c) Första hjälpen kollar Claes om vi kan samordna med närliggande distrikt.    

 

§14         Stopdatum MC-Folket: 22/4 utgivning v 21. Joacim efterlyser material. 

 

§15 Ekonomi: 

a) Ekonomirapport. Rapporten godkändes av styrelsen.  

b) Beslutades att redovisning ska mailas ut före varje möte. 

 

§16  Övriga frågor:  

a) Trivselaktivitet: Joacim frågade om styrelsen är intresserad av att göra en 

gemensam aktivitet typ gokart? Joakim kollar vidare. 

b) Riksårsmöte: Ann-Helene kollar kostnaderna för detta. Diskuteras vidare nästa 

möte. 

 

§17         Nästa möte: Måndagen den 5/5 kl 18.00. 

                                     

§18         Mötets avslut. 

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Claes Carlsson 

 Ordförande                                                                               Vice Sekreterare 

                                        ________________________ 

     Mikael Hamberg 

      Justerare 


