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Styrelsemöte SMC Örebro län den 13/4- 15 
Nr 10 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, Joacim Sandqvist, Ann-Helene Alsätra, Claes Carlsson, Pia 

Westlund, Mikael Hamberg, Erik Mårtensson. Med på mötet var Sanna Norsell som 

valberedare. 

 § 3 Anmält förhinder: Ronny Overgaard, Morgan Holst och Lennart Jacobsson, ej meddelat: 

Mats Schaffer. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 4/5-15. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

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

               handlingarna.  

 

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna:  

a) Mail ang. portal för SMC, PR och värvningsmaterial. 

b) Mail från medlem ang. kurser mm, medlemmen hittade inte kurser och hade 

frågor om varför vi inte hade mer utbud på kurser och annan åkning. Ove och 

Claes har svarat medlemmen. 

c) Region Örebro län, inbjudan till träff om Landstingsbidraget den 7 maj då Ann-

Helene kan delta. Anmälan senast 4 maj. Ann-Helene kontaktar Ronny om 

han kan följa med. 

   

  Utgående:  

a) Svar till medlem 

   

§9            Rapporter  

a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga; Ronny rapporterade via Ove från 

Långfredagskortegen med 780 deltagare, trevligt som vanligt med mycket folk 

i starten i Kristinehamn. Claes rapporterade om NBMC minimässa, där han 

deltog med info om SMC bl.a. En mycket bra dag med 35 deltagare. ATM 

visade kläder, Rosenqvist berättade om batterier, Billys MC pratade om däck 

och Morgan om retrokörning på Sviestad, Linköping LMS och bankörning. 

Poker run: diskussion om tältresning och nedtagning den 30 maj. 
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b) Annonser kostnader: diskuterades, annons en dag för ca 2500 Skr, annons nr 

2 är det 25% rabatt på. Se § 12 Beslutspunkter. 

 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. 

 

§11         Gulingen: Kommer inte i tidning 4 på grund av missförstånd, kommer istället i nr 5. Vi 

hjälps åt att sprida Gulingen på alla sätt. Epost fungerar ej till medlemmar då 

stadgarna inte tillåter massutskick. Post till alla blir för kostsamt. Vi lägger upp all 

information på Facebook. 

 

§12         Beslutspunkter: Styrelsen beslutade att: 

a)  Annonsering: hänvisning till protokollet den 9/3, vid diskussion om  

                               prisbild vid annonsering ger detta ett nytt beslut, att varje grupp  

                               själva får besluta om det ska annonseras inför aktivitet. 

b) Ett presentkort till SMC dagen som vinst vid tipspromenad och 5 st till Poker 

run som vinster. 

  

§13         Kommande aktiviteter: 

a) Tjejkers den 18/4 avrostning på Täby, 3 instruktörer ställer upp från SMC, 19 

st anmälda nu. 

b) Avrostning den 25/4 på Ytongbanan Kumla, SMC dagen, korv och 

tipspromenad på samma plats. 

 

§14        Fortbildningar SMC School:    

 

a) Rapport om läget; Inget nytt. Kallelse till dem som är intresserade som GIA 

aspiranter. 

Styrelsen godkände rapporten. 

  

   §15         Stoppdatum MC-Folket: nr 5 20/4, ges ut 18- 24/5. Nr 6 25/5. 29/6- 5/7. Nr 7 21/9 -27/9 

 

 §16 Ekonomi: 

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

utgifter/intäkter sedan föregående styrelsemöte. 

                      Styrelsen godkände rapporten.  

 

 §17        Övriga frågor: 

a) Portal för SMC PR och värvningsmaterial; Joacim rapporterar att posters (gäller 

endast tryckt material) för egen tillverkning betalas av eget distrikt medan alla 

standardprodukter betalas av SMC centralt. Webbshopen är på gång med 

inloggning av sitt medlemsnummer för att få tillgång till köp av profilkläder. 

 

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

 

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

 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

     ____________________ 

 

     Mikael Hamberg 

      Justerare 


