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Styrelsemöte SMC Örebro län den 13/10 -14 
Nr 4 verksamhetsåret 2014/2015. 
 
Tid: kl 18.00  
Plats: SMC Örebros lokaler vid Mellringe   
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Ann-Helene Alsätra, Claes Carlsson, Pia Westlund, Mikael 
Hamberg, Mats Schaffer, Erik Mårtensson och Morgan Holst. 

 § 3 Anmält förhinder: Ronny Overgaard och inte närvarande Joacim Sandqvist och.Lennart 
Jacobsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 27/10. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll lästes och lades till handlingarna.  

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 
a) MC visionen 2.0. 
 

 
    Utgående:  

a) Adresslista till Riks. Nya styrelsens adresser skickades till 
Riksorganisationen. 

b) Yttrande om ombyggnation om väg 205 har skickats in till Transportstyrelsen 
av Vägrapportörerna i distriktet.  

§9 Rapporter: Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga: 
a) Knixkursen den 21/9 deltog 14 deltagare, alla nöjda o glada trots blött väder. 
b) Knixkurs med teckenspråkiga som deltog i distriktets kurs tidigare i somras 

kommer som artikel i MC folkets nästa nummer.   
 Styrelsen godkände rapporterna. 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Ove rapporterar att hemsidan kommer att 
               Uppdateras när ny information kommer. Facebooksidan kan uppdateras av alla  
               styrelsen. 
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§11         Beslutspunkter:  
a) inga 

 

 §12         Kommande aktiviteter: 
 

a) Klubbplaneringsträff: distriktet planerar att kalla alla motorcykelklubbar som är 
medlemmar i Örebrodistriktet, vi planerar att det blir efter storkurshelgen, den 
19/11 kl 19.00 för att få med info från storkurshelgen. Innehåll på mötet är de 
aktiviteterna/event vi brukar arrangera och klubbarnas aktiviteter. Vi beslutar 
innehållet på klubbmötet mer i detalj vid nästa styrelsemöte. 

b) Storkurskonferensen: anmälda deltagare på konferensen är 11 st 
styrelseledamöter från distriktet. Planering av samåkning.  

§13         Fortbildningar SMC School:    
a) Rapport om läget; Claes rapporterar att tre personer är intresserade av att bli GIA 

och ett helt gäng instruktörer vill ha avslut och uppstart för 2015. 
 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.) Ann-Helene rapporterar. 

b) Swish: Vi har numer ett Swishkonto kopplat till kontot på banken som kostar 
1.50 per varje transaktion. Ann-Helene mailar ut numret. 

 Rapporten godkändes av styrelsen.  
 

 §16         Övriga frågor: inga. 
 

 §17 Nästkommande möten, den 10/11- 14, den 12/1 -15, den 9/2- 15, den 9/3 -15.  
 

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

 
______________________                                                   ________________________ 
 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 
 Ordförande                                                                               Sekreterare 
                                                                                

 
 

_________________________ 
     Erik Mårtensson 
      Justerare 


