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Tid: kl 18.00  
Plats: SMC Örebros lokaler vid Mellringestaden. 
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Joacim Sandqvist, Pia Westlund, Ann-Helene Alsätra, Claes 
Carlsson, Mikael Hamberg, Mats Schaffer. Från valberedningen deltog Hasse Risberg 
och Susanna Norsell. Gäst Monica Ståhl från Convention Bureau. 

§ 3 Anmält förhinder: Erik Mårtensson, Ronny Overgaard. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades att bli snarast. 
§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 
§ 7          Föregående mötesprotokoll 2/6:  bordläggs till nästa möte.  
 
§ 8 Skrivelser: 

       Inkomna:  
 a) Förfrågan om årsmöte 2018: presentation av Monica Ståhl 
 b) Info om examination från Kansliet.  
 c) Thor Berg ang examinering, samma som ovan. 
 d) Tack kort från Annicas minnesfond/brev  
 e) Inbjudan Ordförandemöte/ Stormöte Säfsen 3/9: Ove kommer att delta. 
 f) Förfrågan från medlem: Reseersättning 
 g) Start 2 Ride: Hjälp vid event  
 
 Utgående:  

a) Kassörens svar till medlem angående reseersättning. 
                

§9            Rapporter  
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a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: 
 

b) Annicas minnesfond: den 6/6 samlade in 12 740 Skr. 
Hjälmaren runt: startplats ej utsatt på hemsidan, startplats klart med att vi kan 
vara vid Yrkesakademins plats. Kvittenser till starten finns 5 st block. Pia tar 
kontakt med Caroline igen och återkopplar till Ann Helene och Mats. Erik o Ann-
Helene hjälper till i starten där Nerike Bikers MC har fikaförsäljning. 

  
Styrelsen godkände rapporterna. 

 
§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 

Uppdateras löpande. Hjälmaren runt kommer att läggas upp nu på hemsidan. 
Årsmötet läggs in. 
 

§11          Beslutslogg bordläggs.  
  
§12 Årsmötet: diskussion om mötesutlysning enligt stadgar. Styrelsen beslutade att 

årsmötet kommer att genomföras som planerat.  
 
§13        Beslutspunkter 

a) Riksmöte med extra styrelsemöte: inget intresse. Styrelsen beslutar att 
ledamöter betalar själva vid resa. 

b) Datorinköp: Joacim rapporterar: en 13 tums dator som är lätt i ryggsäck, olika 
förslag framkom. Multitec har bra support, 8 Gb. Windows 7 o 10, kan spela upp 
film, prestandan ska fungera för våra behov, kostnad 4990:-, med SSD disk ca 
6000:- 
Styrelsen beslutar att köpa in ovanstående dator med väska. 

 
§14  Kommande aktiviteter 

a) Riksmöte Säfsen 3/9 
b) Hjälmaren Runt 3/9 
c) Årsmöte 10/9 kl 14.00 

 
§15         Fortbildningar SMC School 

a) Rapport om läget: positivt läge med 4 nya instruktörer, några saknar HLR utb. 
Västmanlands distrikt får betalt för dagen då aspiranterna fick en genomgång inför 
eximination. 
Knixar har varit fulltecknade och få avhopp. 

b) Knix på annan plats? Läget? Inget från Lindesberg. Återkommer till nästa möte 
c) Trafikskolorna? Läget? Tor och Claes har diskuterat och Claes har fått en lista på 

de trafikskolor som har motorcykelutbildning. 
Styrelsen godkände rapporten. 

 
§16         Stoppdatum MC-Folket: 8/8 ej inskickat någon spalt, utg, v37. Nästa stoppdatum den  
           26/9. 

 
 

§17         Ekonomi 
a) Redovisades på mötet 
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b) Landstingsbidraget ska vara inne före 31/8. Gäller för 1 år. Ann-Helene skickar in. 
 Styrelsen godkände rapporten. 

 
§18         Övriga frågor:  

a) Motion om verksamhetsår, nya stadgar: Riksstyrelsens förslag till distriktsstadgar 
är ej klara, så motion är ej aktuellt för oss.  

b) Monica Ståhl Örebro Convention Bureau Årsmöte 2018, presenterade tankar om 
eventuellt SMC Riks Årsmöte 2018 i Örebro. Joacim kontaktar Jukka eller Petra 
angående underlag och siffror och datum för årsmötet. Vi återkommer till Monica. 

c) Valberedningen: Rapporterar om att allt är klart. De ordnar mötesordföranden. 
d) Fortbildningsinstitutet: hjälper föreningar att ansöka pengar till kurser och 

utbildningar eventuella event. Mail kommer till Ove. 
      
§19 Nästkommande möte den 10/9 -16 kl 12.00 på cafe Skogen?  

 
§20         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                          
                                     
       
 
  ______________________                                                   ________________________ 
 Ove Gefvert                                                                            Pia Westlund 
 Ordförande                                                                                Sekreterare 
                                                                                

 
 

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 


