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Styrelsemöte SMC Örebro län den 11/5- 15 
Nr 11 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 (sen ankomst), Pia 

Westlund, Mikael Hamberg, Mats Schaffer, Ronny Overgaard. Med på mötet var Jan 

Johansson som valberedare. 

§ 3 Anmält förhinder: Erik Mårtensson, Morgan Holst Joacim Sandqvist. Lennart Jacobsson 

kom ej. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ronny Overgaard. 

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

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

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

               handlingarna.  

 

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna:  

a) Nyckelbrickor   

  Utgående: inget 

 

   

§9            Rapporter  

a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga; SMC dagen/avrostningen; få 

deltagare kanske ska vi ändra på avrostningens upplägg? Diskussion om 

detta och förslag kom att MCT tar upp det i en arbetsgrupp för planering till 

nästa år. 

                 Styrelsen godkände rapporten. 

 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Ove rapporterar att hemsidan uppdateras när det  

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

                             Något har hänt med vårt distrikts hemsida då gamla rabatter dykt upp som  

                             tidigare tagits bort. Även annat händer med sidan. Ronny tar ansvar för att 

                             kolla upp detta. 

 

§11         Gulingen:  Kommer i nr 5. Extra exemplar trycks, ca 200 för nya medlemmar. 

 

§12         Beslutspunkter:  
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a)  Nyckelbrickor; SMC lokalen kommer att få nytt lås och därmed nyckelbrickor 

samt kod. Förslag att ordinarie styrelsemedlemmar får nyckelbrickor/tagg och 

kod. Ansvaret gäller även av och på larmning. Styrelsen beslutade att 

ordinarie styrelsemedlemmar får tagg och kod. 

b) Stötting av utbyggnad av Allaktivitetens Hus vid Örebro flygplats/Motorsport 

Örebro; Ronny rapporterar om en eventuell utbyggnad av de områden som 

finns idag. Teknis Motor Club är med och stöttar utbyggnade och frågan är om 

vi ska gå in och aktivt stötta denna satsning med media, att uppvakta 

politikerna mm, alltså ej någon ekonomisk stöttning. Talesperson blir Ronny 

som insatt i frågan och Joacim som informatör. 

Styrelsen beslutade att vara med och stötta detta projekt enligt ovan. 

  

§13         Kommande aktiviteter: 

a) Poker run den 30/5. Start vid Genuine Bike Parts med helt ny sträckning, allt 

klart, mail går ut den 18/5 till alla i arb gruppen för en sista koll. 

b) Annicas minnesfond 6/6. Kontakta Atlas Copco, Ove kollar upp detta så att vi 

har accept där, allt annat klart med polistillstånd. Kumla Riders är kontaktade. 

c) Hjälmaren runt 22/8; mötet är inbokat den 17/5. Hjälmar gården är 

intresserade att ta emot oss för fikat. 

 

§14        Fortbildningar SMC School:    

 

a) Rapport om läget; Claes frånvarande, Mikael rapporterade: 2 tillfällen knix där 

den första var välbesökt, den andra kom inte så många så deltagarna blev en 

grupp och aspiranterna fick egen körning med instruktör. Claes har haft ett 

möte med aspiranterna inför säsongen. 

       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. Inget har hänt sen sist. 

                 Styrelsen godkände rapporten.  

 

 §17        Övriga frågor: 

a) Eventuell ersättning för trasig grill; Ronny tar upp frågan om en styrelsemedlems 

grill som vid SMC dagen fått en buckla, om reparation som ersättning är ok. 

Medlemmen kollar upp om det finns reservdelar och rapporterar till nästa möte. 

Hänskjutes till nästa möte. 

 

§18 Nästkommande möte den 8/6 

 

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

 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

     ____________________ 

     Ronny Overgaard 

     Justerare 


