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Styrelsemöte SMC Örebro län den 13/9 -14 
Nr 2 verksamhetsåret 2014/2015. 
 
Tid: kl 12.00  
Plats: Café Skogen, Glomman Örebro. 
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

Mikael Hamberg, Ove Gefvert. 

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

Jacobsson 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades snarast. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll lästes och lades till handlingarna.  

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 

a) Storkurshelgen information. 

b) Årsmötet 2015 i Borlänge, SMC Dalarna. 

c) Brev från Trafikverket angående planen för väg 205. 

d) Brev från medlem. 

 

    Utgående:  

a) Svar till medlem. 

§9 Rapporter:  

a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga: Claes rapporterar att en knix har 

körts. 

b) Hjälmaren runt: Ann-Helen rapporterar att det var 100 deltagare och 

rättsfonden blir tilldelade överskottet efter att fikat på Herrfallet är betalt. 

c) Ordförandekonferensen: Ronny rapporterar från ordförandekonferensen att 

kommande Riksårsmöte 2015 hålls i Dalarna, vidare gicks ekonomi, 

utvecklingskassan, distriktsinfo, ändring av bokföringsåret igenom på mötet. 

d) Årsmötet i Norrbotten: 149 medlemmar var röstberättigade, bra diskussioner 

och bra beslut. Årsmötet beslutade att man går vidare till nästa år med att 

ändra verksamhetsår till kalenderår. Vidare info om årsmötet finns på Riks 

hemsida. 

 Styrelsen godkände rapporterna. 
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§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Ove rapporterar att hemsidan kommer att 

               Uppdateras när ny information kommer. Facebooksidan kan uppdateras av alla  

               styrelsen. 

 

§11         Beslutspunkter:  

a) Storkurshelgen anmäls av var och en snarast eller senast den 3/10. Styrelsen 

beslutar att förtroendevalda inom SMC Örebro län får möjlighet att åka på 

storkurshelgen och att samåkning ska ske för att hålla nere kostnaderna. 

b) Vägspanarna får i uppdrag att svara på den inkomna inbjudan från Vägverket 

angående ombyggnationen av väg 205. 

 

 §12         Kommande aktiviteter: 

a) Distriktsårsmötet 2014 i Örebro. 

b) Knixkurs den 21/9.  

§13         Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget; En knixkurs hålls den 21/9 som är den sista på säsongen. Två 

nya GIA är intresserade vilket är välkommet. Styrelsen godkände av rapporten. 

  

   §14         Stopdatum MC-Folket: ingen info. 

 

 §15 Ekonomi: 

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

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

resultat och balansrapport.) 

b) Landstingsbidraget är ansökt. 

 Rapporten godkändes av styrelsen.  

 

 §16         Övriga frågor: inga 

 

 §17  Nästa möte, Konstituerande möte 30 min efter årsmötets slut.  

 

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

                                                          

                                     

       

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ronny Overgaard                                                       Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

_________________________ 

     Mikael Hamberg 

      Justerare 


