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Styrelsemöte SMC Örebro län den 9/3 - 15 
Nr 9 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, Ann-Helene Alsätra, Claes Carlsson, Pia Westlund, Mats 
Schaffer, Mikael Hamberg, Erik Mårtensson, som går in som ordinarie. 

 § 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist, Ronny Overgaard Morgan Holst och Lennart 
Jacobsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 30/3- 15. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll lästes via mail av styrelsemedlemmarna och lades till  
               handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: inget 
   
  Utgående: inget 
   

§9            Rapporter  
a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga; 

Annicas minnesfond den 6/6; polistillståndet klart till körningen från Kumla till 
Örebro. Hjälmaren runt 22/8; klartecken på övningsplanen för starten, ej 
kontakt med fastighetsägaren ännu men det kommer att ske. Vi kör motsols 
som omväxling, fikaplats på Hjälmargården, ej kontaktats ännu. SMC dagen 
25/4 rullar på. Poker run möte nr 2 den 17/3.  

b) Ordförandekonferensen; Joacim deltog som skickat en skrivelse till Ove, Ove 
redogjorde för skrivelsen. Frågor angående mötet kan hänskjutas till nästa 
styrelsemöte.  

c) Carlbarksmässan; mycket intresserade nya och gamla medlemmar. Flera nya 
inskrivna. 

 Styrelsen godkände rapporterna. 

 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Ove rapporterar att hemsidan uppdateras när det  
                             finns några nya aktiviteter. Facebooksidan kan uppdateras av alla i styrelsen. 
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§11         Gulingen; inskickad och klar men tyvärr kommer den inte med nästa plastade tidning, 
då deadline passerat. Förhoppning är att den kommer inplastad med nästa 
nummer. 

 
§12         Beslutspunkter:  

a) Annonsering; att det ska annonseras vid våra stora aktiviteter, tex Poker run, 
Annicas minnesfond och Hjälmaren runt. Förslag att grupperna undersöker 
kostnaderna för annons och ev radioreklam till nästa möte.  

b) Profilkläder; komplettering skall ske fortlöpande. 
  

§13         Kommande aktiviteter: 
a) Långfredagskortegen den 3/4. Ronny tar tag i? Ove kollar med honom. 
b) Tjejkers den 18/4; förfrågan om vi kan hjälpa till med avrostning. 
c) Avrostning/SMC dagen den 25/4; info under SMC School. 

 
§14        Fortbildningar SMC School:    
 

a) Rapport om läget; Tjejkers avrostning den 18/4 på supermotardbanan, vi 
avvaktar deltagarantalet. Egna SMC avrostningen den 25/4, bokad och klar på 
Ytongbanan i Kumla. Knixdatumen är bestämda. Efter konferenshelgen ska 
en träff till med nya aspiranter, 5 st. 
Styrelsen godkände rapporten. 

  
   §15         Stoppdatum MC-Folket:  hänskjutes.  
 

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

utgifter/intäkter sedan föregående styrelsemöte. 
                      Styrelsen godkände rapporten.  
 

 §17        Övriga frågor:  
a) Minimässa NBMC den 11/4; kommer inte att gå ut till alla SMC medlemmar för 

att det kommer att bli en för stor grupp. 
 

 §18 Nästkommande möten, den 13/4, 11/5 och 8/6 
 

§19          Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                          
                                     
    
______________________                                                   ________________________ 
 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 
 Ordförande                                                                               Sekreterare 
                                                                                

 
     ____________________ 
 

     Erik Mårtensson 
      Justerare 


