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Styrelsemöte SMC Örebro län den 9/2 - 15 
Nr 8 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, Joacim 

Sandqvist, Mats Schaffer, Morgan Holst, Ronny Overgaard. Revisor Mikael Gullstrand 

var närvarande. 5 min sen ankomst Claes Carlsson, Ann-Helene Alsätra och Joacim 

Sandqvist. 

 § 3 Anmält förhinder: Erik Mårtensson, Mikael Hamberg och Lennart Jacobsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mats Schaffer. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 25/2- 15. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

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

               handlingarna. I föregående protokoll anmärktes att §16 måste formuleringen ändras då    

               resultat och balansrapport ej redovisats.  

 

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 

a) Inbjudan till ordförandemötet den 7/3-15; Ordförande har förhinder så 

vice ordförande är tillfrågad och ska kontrollera om han kan delta på 

ordförandemötet. 

 

  Utgående: inget. 

  

 

§9            Rapporter  

a)  Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga; Pia, Joacim och Ove rapporterar 

från Poker run mötet den 27/1-15, kortare tur och ny startplats hos Genuine 

Bike Parts och mål som tidigare år hos ATM MC. Flyers kommer att finnas på 

Carbarksmässan. 

b) Rabattställen; alla rabattställen är inrapporterade, 2 nya lokala rabattställen 

Linde hotell, Lindesberg och Lantmännen i Örebro. 

c) E – post adresser; sänd ett mail åter till Joacim när du loggat in dig så han får 

accept på att det fungerar. Inrapporterat till Babs på Riks. 

Styrelsen godkände rapporterna. 
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§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Ove rapporterar att hemsidan uppdateras när det  

                             finns några nya aktiviteter. Facebooksidan kan uppdateras av alla i styrelsen. 

 

§11         Gulingen. Går runt bland deltagarna på mötet för uppdatering av data. Diskussioner om 

innehåll på gulingen. Respektive arbetsgrupp skriver ihop något till Ann-Helene 

och mailar det till henne snarast. Ann-Helene mailar till oss alla den 24/2 -15 för 

påseende och behöver respons snarast. 

 

§12         Beslutspunkter:  

a) inga 

  

 

 §13         Kommande aktiviteter: 

 

a) Carlbarksmässan 6-8/3; diskussion om arbetsschema, klädsel mm.  

b) Material; Joacim beställer material till mässan och Ann-Helene tar med 
simulatorhojen. Joacim ordnar med originalet till Poker Run flyers som ska 
finnas tillhands på fredagen på mässan. 

§14        Fortbildningar SMC School:    

 

a) Rapport om läget; Claes söker ansvarig för Supermotardbanan i Täby för att 

få veta vilka datum vi har tillgång till banan, ännu inget napp. 

             Styrelsen godkände rapporten. 

  

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

 

 §16 Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning: redovisning av Ann-Helene behållning på konton, 

utgifter/intäkter sedan föregående styrelsemöte. 

b) Banken vill ha 350kr för bankkortet vilket vi anser för dyrt i förhållande till 

användning, kortet är nu borttaget. 

                      Styrelsen godkände rapporten.  

 

 §17        Övriga frågor:  

a) Protokollsfråga angående konstituerande protokollet 2014. En felaktig mening 

ang Claes Carlsson ”vald föregående årsmöte”. 

b) Annonsering; att det annonseras vid våra stora aktiviteter, tex Poker run, 

Annicas minnesfond och Hjälmaren runt. Förslag att hänskjuta frågan till 

arbetsgruppen och beslutas att hänskjuta den till nästa möte för beslut. Varje 

grupp tar fram kostnad för annons. 

c) Minimässa; NBMC tillsammans med Claes kommer att genomdrivas då ATM 

pratar om personlig utrustning och Billy Ludvigsson om däck och grusdäck. 

Funderingar finns om att bjuda in SMCs medlemmar. Mail till SMC som sätter 

in det på hemsidan för info. 

 

 §18 Nästkommande möten, den 9/3 -15. 13/4, 11/5 och 8/6 
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§19          Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

                                                          

                                     

       

 

 

______________________                                                   ________________________ 

 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

     ____________________ 

 

     Mats Schaffer 

      Justerare 


