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Tid: kl 18.00  
Plats: SMC:s lokaler Mellringestaden i Örebro. 
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Joacim Sandqvist, Ann-Helene Alsätra, Pia Westlund och 
Mats Schaffer . 

§ 3 Anmält förhinder: Erik Mårtensson, Ronny Overgaard, Claes Carlsson och Mikael 
Hamberg. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mats Schaffer. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 17/11-15.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

§ 7 Föregående mötesprotokoll den 6/10 lästes och kommer att justeras igen och sedan 
läggas till handlingarna.  

§ 8 Skrivelser: 

  Inkomna: 
a)  Utgivningsdatum för MC folket för 2016 

    Utgående: inget. 

§9 Rapporter:  
a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga: inget nytt. 

 
§10         Webbsidans uppdatering/ansvarig: uppdateringar sker kontinuerligt. Bilder från        

säsongen kommer att läggas upp 
   
§11         Beslutslogg: hänskjutes till nästa möte. 

  
 
 §12         Beslutspunkter: 

a) inga    
 

§13         Kommande aktiviteter:    
a) Storkurshelgen 21 -22/11: samåkning diskussion. 
b) Klubbplaneringsträffen 25/11: kallelse går ut till klubbarna snarast. 

   
   §14         Rabattställen: Ronny vidtalad och tar ansvar för att skicka ut listorna på rabattställena 

till oss och att vi hjälps åt att ta kontakt med dem som ifjol. 
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§15 Fortbildningar SMC school: 

a) Rapport om läget: ett instruktörsmöte den 22/10 där vi sammanfattade 
säsongen och en planerad träff för kommande säsong den 23/11 för 
instruktörer. 

 
§16         Stoppdatum MC folket: det sista mailet med stoppdatumen kom två dagar försent så 

därför kommer ingen spalt v 50 vid utgivning av nästa tidning som kommer v. 3. 
 
§17  Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning: inget nytt sen förra mötet. (behållning på konton, 
utgifter/intäkter sedan föregående styrelsemöte (specificerat), samt resultat 
och balansrapport) 
Rapporten godkändes av styrelsen. 
 

§18 Övriga frågor 
a) Profilkläder: Nya medlemmar, även förra årets nya medlem behöver skjorta 

mm. Även jackorna har gått sönder, Ann-Helene mailar ut frågan om det är 
flera som har problem så får vi göra något åt det. 

b) Uppsägning av styrelsemedlem; Jan Ekroth har avsagt sig sitt uppdrag i  
        styrelsen som suppleant på grund av personliga skäl. 

 
§19 Nästa möte den 25/11efter klubbplaneringsträffen. 

 
          Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                          
                                     
       

______________________                                                   ________________________ 
       Ove Gefvert                                                     Pia Westlund 
       Ordförande                                                                              Sekreterare 
                                                                                
     ___________________ 
     Mats Schaffer 
      Justerare 


