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Styrelsemöte SMC Örebro län den 18/8 -14 
Nr 1 verksamhetsåret 2014/2015. 
 
Tid: kl 18.00  
Plats: SMC:s lokaler Återbruksvägen 7a Örebro. 
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Ann-Helene Alsätra, Claes Carlsson, Pia Westlund, 

Mikael Hamberg, Ove Gefvert, och Erik Mårtensson. Av valberedningen deltog Jan 

Johansson och Gert Andersson.  

§ 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist, Lennart Jacobsson och Jonny Ericsson 

frånvarande. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 10/9 -14.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg 

§ 7 Föregående mötesprotokoll lästes och lades till handlingarna.  

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 

a) NTF inbjuder till upptaktsmöte gällande trafiksäkerhetsinsatser i länet, den 

28/8 Föreningarnas hus, förfrågan till Joacim om deltagande. Ann-Helene står 

som reserv. 

 

    Utgående: inget. 

§9 Rapporter:  

a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga:   

b) Hjälmaren runt. Upptaktsmöte där planering gjorts upp vem som gör vad. 

Fikaservering vid starten kommer att finnas som Annicas minnesfond står för. 

 Styrelsen godkände rapporterna. 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: uppdateringar sker. 

   

§11         Beslutspunkter:  

a)  Vid NTF upptaktsmöte: Styrelsen beslutar att Joacim Sandqvist och/eller 

Ann-Helene deltar. 

 

 §12         Kommande aktiviteter: 

a) Hjälmaren runt: mail om förfrågan om möjlighet att hjälpa till har gått ut till 
funktionärer inom distriktet och följande har meddelat att de kan hjälpa till 
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Erik M, Janne J, Ann-Helene och Pia är med i starten.  

b) Riksårsmötet: koll av läget inför resan. 

  c)  Distriktsårsmötet: Lokalen är bokad och förtäring klar. Kallelse finns i MC-    

                       Folket. Årsberättelsen och verksamhetsinriktningen gicks igenom på mötet,    

                       övriga handlingar som den ekonomiska berättelsen, görs klar. 

 

 

§13         Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget; två knixkurser kvar på säsongen och västarna som beställts 

har kommit till kursdeltagarna. 

  

   §14         Stopdatum MC-Folket: nästa utgivning av MC-Folket kommer ut den 22/9 -14. 

 

§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) Valberedningen 

b) Lokalfrågan ansvarar Ronny för. Mailas snarast svar till alla i styrelsen. 

 

§17  Nästa möte, den 13/9 kl. 12.00 Café Skogen. 

 

§18          Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

                                                          

                                     

       

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

_________________________ 

     Ove Gefvert 

      Justerare 


