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Styrelsemöte SMC Örebro län den 16/6 -14 
Nr 10 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, Ove Gefvert, och Erik Mårtensson.  

§ 3 Anmält förhinder: Jonny Ericsson. Ann-Helene Ahlsätra och Lennart Jacobsson 

frånvarande. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 15/7-14.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 

a) Rabattavtal från LP – Butik och Bistro (sänt i separat mail) 

b) SMC Riks angående lågfriktion (sänt i separat mail) 

c) SMC Dalarna – MAS-bladet 

d) SMC Riks angående Blinkerskampanj 

 

 

               Utgående: inget. 

§9 Rapporter:  

a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga:   

b) SMC Kortegen till förmån för Annikas minnesfond: Ove rapporterar från 

Annicas minnesfonds kortegen där 111 motorcyklar deltog och 7978 Skr 

samlades in och överlämnades till Annicas mamma i Stadsparken. 

c) Poker Run 2014: Pia rapporterar att Poker Run drog in 15 300 med 326 sålda 

starkort. 1000 Skr gick till första pris varvid återstående 14 300 Skr skänktes 

till Barncancerfonden. Utvärderingsmöte ska hållas med involverad klubbar 

den 17/6.  

d) HLR 1:a hjälpen utbildning: HLR utbildningen genomfördes med 8 deltagare 

vid första utbildningstillfället men helgutbildningen blev inställd pga enskild 

angelägenhet.  

 Styrelsen godkände rapporterna. 
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§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: protokoll läggs upp och mer aktiviteter genererar   

                       större aktivitet på hemsidan och på Facebook.   

§11         Beslutspunkter: inga 

 

 §12         Kommande aktiviteter: 

a) Hjälmaren runt: Ronny tar kontakt med NBMC för att boka planeringsmöte. 

b) Riksårsmötet: bokning av hotell/mat till Ann-Helene snarast. 

c) Distriktsårsmötet: Lokal är bokad, Café Skogen, förtäring, kallelse/annons är klart 

och en kallelse kommer upp på hemsidan. Årsberättelsen ska skrivas under 

sommaren och det beslutas vem som skriver vad, deadline 7/7. 

 

§13         Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget; 15 deltagare på den sista knixkursen så tanken finns om att ta 

ut förskottsbetalning. Alla jobbar på bra och det fungerar fint men västarna 

saknas fortfarande. Kursen den 17/8 är inställd då Teknis MC behöver banan. Vi 

försöker få tillgång till banan en annan dag.  

  

 

§14         Stopdatum MC-Folket: 26/5, Bilder är skickade till MC-folket för en artikel från 

knixkursen med teckenspråksanvändare. 

 

§15 Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning: redovisning har skickats ut via mail. (behållning på 

konton, utgifter/intäkter sedan föregående styrelsemöte (specificerat), samt 

resultat och balansrapport.) 

 Rapporten godkändes av styrelsen.  

 

§16         Övriga frågor:  

a) Lokalfråga, dialog om vår lokal. 

 

§17  Nästa möte, den 18/8  kl. 18.00 

 

§18          Mötets avslut. 

                                                          

                                     

       

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

_________________________ 

     Joacim Sandqvist 

      Justerare 


