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Styrelsemöte SMC Örebro län den 31/8- 15 
Nr 1 verksamhetsåret 2015/2016. 
 
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, Morgan Holst, Mats 
Schaffer, Erik Mårtensson, Joacim Sandqvist, Ronny Overgaard. Med på mötet var 
Susanna Norsell, Janne Johansson och Gert Andersson som valberedare. 

§ 3 Anmält förhinder: Pia Westlund, Mikael Hamberg, Lennart Jacobsson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 9/9 -15. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet med tillägg. 

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

      Inkomna:  
           a) Kallelse till ordismöte 
        b) Jesper Christensen SMC School ber om hjälp att minska antalet incidenter. 
           c) Svar från Trafikverket om vägplanen för väg 205. 
           d) Redovisning av distriktstian från SMC riks 

§9            Rapporter  
a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga; Hjälmaren runt gick bra, vi hade ca. 

360 deltagare. 
                 Styrelsen godkände rapporten. 

 

§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: Ove rapporterar att hemsidan uppdateras löpande.  
 
§11        Riksårsmötet den 5/9. Ann-Helene meddelade hur rumsfördelningen är gjord. Claes 
delade ut information om vilka aktiviteter som finns annonserade och vilka mattider som gäller. 
                              
§12         Distriktsårsmötet förberedelser: Cafe Skogen är bokat och klart. Efterlyses sista 

kompletteringar till verksamhetsberättelsen. 
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§13         Beslutspunkter:  
a) Beslutades att ersätta grillen som gick sönder under en SMC aktivitet.  
b) Frågor från NBMC besvarades: 

a. Vad gör styrelsen för att säkerställa att inte gula bladet kommer ut för 
sent? 

i. Problemet var att SMC School inte fick fram datumen i tid 
pga. Omförhandling av arrendet på banan drog ut på tiden. 
Det SMC kan göra är att ta ställning till att inte ta med datum 
för kursverksamheten på Gula bladet för att säkerställa att det 
kommer ut i tid. 

b. Hur gör vi för att bättre kommunicera med medlemmarna, mailutskick? 
i. Reglerna inom SMC för mailutskick har uppdaterats, så idag 

är det möjligt att göra vissa utskick. Det man dock måste 
tänka på är att vi når ett begränsat antal medlemmar via 
mailutskick. 

c. Vad gör vi åt det låga deltagandet på kurserna? 
i. Vi har inte så lågt deltagande på våra kurser, senaste Knixen 

var fulltecknad. Avrostningen kan dock få fler deltagare om vi 
kan få klubbarna att delta. 

d. Vad kan vi göra för att bättre uppdatera spalten i MC-Folket? 
i. Det har vad vi vet bara hänt vid ett tillfälle att informationen 

kom ut efter aktiviteten var genomförd. Spalten har uteblivit 
vid ett par tillfällen då ingen givit informatören något att skriva 
om. 

Styrelsen beslutade ovanstående punkter 

 
§14         Kommande aktiviteter: 

a) Riksårsmötet 5/9 i Borlänge. 
a. Motionen om ändrat verksamhetsår kommer att komma upp för andra 

året. 
b) Distriktsårsmöte den 12/9 på Café Skogen. 

 
 
§15        Fortbildningar SMC School:    

a) Rapport om läget; Sista knixkurser för säsongen har genomförts med fullt 
deltagarantal.  

b) Distriktet har 9 aktiva instruktörer och 5 st aspiranter. 
c) Frågan om det går att skriva ett flerårigt avtal med TMC om Knixbanan ska 

undersökas. 
Styrelsen godkände rapporten. 

  
   §16        Stoppdatum MC-Folket: 28/9 för utgivning v.43 
 

 §17 Ekonomi: 
a) Ekonomisk redovisning: redovisning av Ann-Helene att det varit väldigt lite 

rörelser på kontona sedan föregående styrelsemöte.  
                 Styrelsen godkände rapporten.  
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§18        Övriga frågor: Konferenshelgen diskuterades. 
      
§19 Nästkommande möte den 12/9 -15kl 12.00 

 
§20          Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                          
                                     
       
 
  ______________________                                                   ________________________ 
 Ove Gefvert                                                                            Claes Carlsson 
 Ordförande                                                                               Vice Sekreterare 
                                                                                

 
 

     ____________________ 
     Erik Mårtensson 

     Justerare 


