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Styrelsemöte SMC Örebro län den 12/1-15 
Nr 7 verksamhetsåret 2014/2015. 
 
Tid: kl 18.00  

Plats: SMC Örebros lokaler vid Mellringestaden.   

 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Claes Carlsson, Pia Westlund, Ann-Helene Alsätra, Erik 

Mårtensson, Joacim Sandqvist, Lennart Jacobsson. Mikael Hamberg, Mats Schaffer. 

Ronny Overgaard  

 § 3 Anmält förhinder: Morgan Holst 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 2/2 -15 . 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll lästes via mail av styrelsemedlemmarna och lades till 

handlingarna.  

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 

a) Julkort från Södermanland 

 

  Utgående: 

 

§9            Rapporter  

a)  Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga. Inga. 

b) Rabattställen, Ronny rapporterar att alla rabattställen är inrapporterade till 

Riks. 

c) E – post adresser; Joacim har försökt lösa detta praktiskt och arbete pågår. 

 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Ove rapporterar att hemsidan kommer att 

uppdateras med Älvsjömässan. Även de klubbar som arrangerar resorna dit. 

Facebooksidan kan uppdateras av alla i styrelsen. 

 

§11         Gulingen. Bör vara klar tills vecka 7, Ann-Helene skickar ut den gamla och alla 

styrelsemedlemmar kommer med idéer om innehåll 

 

§12         Beslutspunkter:  

a) Ändring i arbetsgruppen Poker Run. Erik avgår och Ove går in som ersättare. 

Erik deltar i Avrostning/SMC- dagens arbetsgrupp. 

 Styrelsen beslutar att detta genomförs.  
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 §13         Kommande aktiviteter: 

 

a) Mässan Älvsjö. 

b) Carlbarksmässan och material till den: Beställning av material till mässan görs 
av Joacim, Simulator tas med till Carlbarksmässan. Nästa möte beslutas 
schema för mässan. 

§14        Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget; Banschema för säsongen väntas in snart som kan läggas 

ut på hemsidan. 

        Styrelsen godkände rapporten. 

  

   §15         Stoppdatum MC-Folket: 26/1 nr 3 v 13,  Deadline för Gulingen 5/3, 23/3 nr 4 v 16. 

 

 §16 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: vi har blivit beviljade Landstingsbidrag. 

c) Swishdiskussion. 

                Styrelsen godkände rapporten.  

 

 §17        Övriga frågor:  

a) Trafiksäkerhet; förslag om att ställa in möten vid dåligt väder, för att vi som 

trafiksäkerhetsorganisation ska föregå med gott exempel. 

 

 §18 Nästkommande möten, den 9/2- 15, den 9/3 -15.  

 

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

                                                          

                                     

       

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

     ____________________ 

 

     Mikael Hamberg 

      Justerare 


