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Styrelsemöte SMC Örebro län den 8/6- 15 
Nr 12 verksamhetsåret 2014/2015. 
 
Tid: kl 18.00  

Plats: SMC Örebros lokaler vid Mellringestaden. 

 

Mötet senarelades till 18.25 pga sen ankomst av ledamöter.   

 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Ann-Helene Alsätra (sen ankomst 15 min), Claes Carlsson 

(sen ankomst), Pia Westlund, Morgan Holst, Mats Schaffer. Med på mötet var Susanna 

Norsell som valberedare. 

§ 3 Anmält förhinder: Erik Mårtensson, Joacim Sandqvist, Mikael Hamberg och Ronny 

Ovvergaard. Lennart Jacobsson hade ej nåtts. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ann-Helene Alsätra. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 29/6 -15. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

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

               handlingarna.  

 

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna:  

a) NBMC frågor till SMC som läggs som bilaga till protokollet.   

   

§9            Rapporter  

a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga; Poker run hade återträff den 4/6 

hos Karlskoga MC. Minnesprotokoll utskickat till respektive klubbar och Lars 

Carlsson Genuine Bike Part och ATM. Summan vi fick ihop var 2250 ;- varav 

1000 till första pris. Inbetalning sker av Ann-Helene som skickar ut länken  till 

Barncancerfondens sida så att man kan betala in i efterskott om man vill. 

Annicas minnesfond genomfördes i regn och inbringade 3850 kr till 

Minnesfonden. 

                 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.  

 

§11        Riksårsmötet den 5/9. Alla alla mailar till Ove om när de vill åka, om man vill ha lunch  

                             och middag. Vi betalar hotellet från torsdag. Mail till Ove senast fredagen den  

                             12/6. 
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§12         Distriktsårsmötet förberedelser: Verksamhetsberättelsen ska skrivas till årsmötet, delas 

upp som vi gjort tidigare. Deadline 10/7 mailas till sekreterare. Kallelse 

annonseras I MC folket bl.a. Platsen för årsmötet är Cafe Skogen kl 14.00 den 

12/9. 

§13         Beslutspunkter:  

a)  Ersättning för trasig grill. Hänskjutes till nästa möte. 

b) Distriktsårsmötet den 12/9; Café Skogen bokas 

c) Genuine Bike Parts mässa; Ann-Helene kollar med Lars och åker dit. 

Styrelsen beslutade ovanstående punkter 

§14         Kommande aktiviteter: 

a) Hjälmaren runt den 22/8. Mötet sist, start vid Yrkesakademin, Hjälmar vägen  

kaffe o bullar finns vid start som NBMC säljer och Hjälmar gården tar emot oss 

på kaffe och korv för 30 kr. Ann-Helene sköter starten med Morgan.  

b) Riksårsmötet 5/9 i Borlänge 

c) Distriktsårsmöte den 12/9 på Café Skogen. 

 

 

§15        Fortbildningar SMC School:    

 

a) Rapport om läget; Ett par knixkurser har genomförts, tyvärr en incident på 

sista kursen: Distriktet har 5 st aspiranter. 

Styrelsen godkände rapporten. 

  

   §16        Stoppdatum MC-Folket: 29/6- 5/7. Nr 7 21/9 -27/9 

 

 §17 Ekonomi: 

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

utgifter/intäkter sedan föregående styrelsemöte. Länstian har kommit in.  

                 Styrelsen godkände rapporten.  

 

 §18        Övriga frågor: inga 

      

§19 Nästkommande möte den 31/8 -15kl 18.00 

 

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

                                                          

                                     

       

 

  ______________________                                                   ________________________ 

 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

     ____________________ 

     Ann-Helene Alsätra 

     Justerare 


