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Styrelsemöte SMC Örebro län den 5/5 -14 
Nr 9 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, 

Mikael Hamberg, Ann-Helene Alsätra, Ove Gefvert och Erik Mårtensson.  

§ 3 Anmält förhinder: Jonny Ericsson, Lennart Jacobsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson. 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är 1/6 -14.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll: hänskjutes till nästa möte. 

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 

a) Skrivning angående utvecklingskassan från SMC Västerbotten, bifogas. 

b) SMC Riks angående klubbar i distriktet 

c) SMC Riks angående MC simulatorn 

 

                                                                                                                                  

Utgående:  

a) mail till Speed for Need om deltagande vid Poker run och Hjälmaren runt, 

ej något svar ännu. 

§9 Rapporter: 

a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga: SMC dagen, mycket folk på plats 

vid Ytongbanan, de som deltog i avrostningen var nöjda och tyckte det var bra 

att vi fanns på plats och de frågade en del om schoolverksamheten. Fångade 

upp några deltagare till kommande knixar och även storbanekurser. Poker run 

mötet kort info från sista mötet, allt klart inför runnet. 

b) Bilprovningen: Erik rapporterar från Öppet hus på besiktigningen i Örebro att 

det var 45 st hojar som besiktades och det var positivt överraskade att så 

många var medlemmar ca 80 % och 10 % var intresserade att bli SMC 

medlem medan 10% sa absolut nej. Positiva kommentarer om SMC. 

Lindesberg där Ann-Helen besökte var ca 40 -50% medlemmar.  
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c) Springmeet på Ytongbanan distriktets deltagande fick ställas in pga låg 

bemanning i montern.  

d) NTF mötet: uppstartsmöte inför deras kommande säsong kom information om 

trafiksäkerhetsläget i länet, nollvisionen, var befinner vi oss idag, projekt från 

trafikverket, mäta hjälmanvändning på cykel och moped. Flera organisationer 

var där och det var viktigt att delta för att få information. 

 

       Styrelsen godkände rapporterna. 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: protokoll läggs upp, distriktspalten läggs upp på   

                            hemsidan. 

 

                                            

          §11         Beslutspunkter: 

a)  Deltagandet vid riksårsmötet i Norrbotten: funderingar från förra mötet om 

deltagande vid årsmötet vid Storforsen som ligger den första helgen i september. 

De som vill deltar och vi beräknar att resekostnaderna blir stora och vi kommer 

överens om att resorna den kortaste vägen från bostadsort tur och retur täcks av 

distriktet. Styrelsen beslutar att de som vill deltar och får reseersättning den 

kortaste vägen tur och retur till Årsmötet. 

 b) Knixkurspresentkort 5 st till prisbordet vid Poker run. Styrelsen beslutar att    

 skänka 5 st presentkort på knixkurs till Poker run. 

           c) Gokartkörning den 14/6 kostnad 630:-/pers vi kollar vad som finns gällande mat,    

                mm. Styrelsen beslutar att Joacim kollar upp och att Ronny och Claes mailar ut  

                resultat. priser, beslut tas 

 

 §12         Kommande aktiviteter: 

a) Fikakällarna gör uppehåll till hösten. 

b) Poker Run 2014: 17 maj, tältuppsättning klart att Claes o Joacim ordnar på lördag 

morron, övrigt allt klart och priser på 5 knixkurser skänks från oss. 

c) Annicas Minnesfond/Motorcykelnsdag; allt klart, annons kommer ut och Kumla MC 

Riders söker tillstånd. 

d) 1:a hjälpen och HLR utbildning kommer att genomföras torsdag den 8/5 och 

lördagen den 24/5.  

 

§13         Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget; Claes rapporterar att till knixkursen den 11 maj är 21 deltagare 

föranmälda och till den 25/5 tjejkursen 4 deltagare anmälda, den 15/6 1 deltagare 

anmäld nu så vi har behov av aspiranter, även grusinstruktörer? Grusinstruktörer 

har vi möjlighet att låna om det behövs. Anmälan till kurserna direkt in i datorn 

helst, pappersvägen tar tid och merjobb efteråt och kanske ofullständiga uppgifter.  

b) Avrostningen rapport; Claes rapporterar att avrostningen var välbesökt 34 st 

genomförde den och ett 10-tal vände pga kö. Vi lär av detta till nästa år och tar 

upp frågan till kommande instruktörsmöten. 
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§14         Stopdatum MC-Folket: 26/5-14 v 27 kommer tidningen. Ann-Helene ordnar annons och 

kallelse till distriktsårsmöte. Joacim skriver i distriktsspalten. 

 

§15 Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning, (behållning på konton, utgifter/intäkter sedan föregående 

styrelsemöte (specificerat), samt resultat och balansrapport.) 

 Rapporten godkändes av styrelsen.  

 

§16         Övriga frågor:  

a) Trivselaktivitet; Joacim har kollat upp gokartkörning, 3 olika race och minst 8 pers, 

Återkommer i frågan om körning den 14/6. 

b) Mailadresser till styrelsemedlemmar; Jocke kollar upp Loopia, beslut på att skaffa en 

domän finns sen tidigare och föreningen står som ansvarig. 

 

§17  Nästa möte, den 16 juni  kl. 18.00 

 

 

     

§18          Mötets avslut. 

                                                          

                                     

       

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

_________________________ 

     Erik Mårtensson 

      Justerare 


