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Styrelsemöte SMC Örebro län den 15/2 -16 
Nr 7 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, Mats Schaffer, Erik 
Mårtensson, Joacim Sandqvist, Mikael Hamberg 

§ 3 Anmält förhinder: Ronny Overgaard, Pia Westlund. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 22/2 -16. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: protokoll från den 12/1 lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

       Inkomna:  
               a) Påminnelse årsberättelse landstingsbidrag 
               b) Ordförandemöte 19/3 
               c) Inbjudan grusinstruktörer 

   Utgående: 
                a) Svar på årsberättelse landstingsbidrag 

§9            Rapporter  
Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga. 
Poker Run gruppen har möte 16/2. 
Ove söker polistillstånd för kortegen den 6/6. 

 

§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 
 Uppdateras löpande, en översyn av klubbarna håller på. 
 
§11          Beslutslogg 
 Hänskjuts till nästa möte. 
 
§12          Beslutspunkter 

a) Beslutades att vi ska vara med på Carlbarks mässa. 
b) Beslutades att SMC Örebro Län står för kostnaden på 2340 kr/deltagare som vill 

åka på grusinstruktörsutbildningen, 2 instruktörer är tillfrågade. 
c) Beslutades att SMC Örebro Län står för resekostnaderna till och från 

instruktörskonferenserna, samåkning ska tillämpas. 
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d) Beslutades att vi ska starta upp en gemensam elektronisk kalender för SMC 
Örebro Läns styrelse där viktiga datum kan läggas in med påminnelser. 

 
§13         Kommande aktiviteter 
 Carlbarks mässa den 26–28/2 diskuterades, uppställning och nerplockning är löst. 
 
§14         Fortbildningar SMC School 

 Rapport om läget: Instruktörerna har haft en träff och diskuterat kommande 
verksamhetsupplägg.  
 SMC riks håller på att anordna fler mindre instruktörskonferenser runt om i landet. 
 Aspirantutbildning kommer att ske under sommaren ihop med SMC Västmanland och 
SMC Södermanland. 

 
§15         Stoppdatum MC-Folket 
 Nästa stoppdatum är den 29/3 med utgivning v. 17 
 
§16         Ekonomi 

a) Redogjordes att det inte är några förändringar sen förra mötet. 
b) Vi kommer inte att få något landstingsbidrag 2016. Det går nu att söka 

landstingsbidrag för flera år om man har en verksamhetsplan som sträcker sig 
över flera år, styrelsen ska se över om vi kan formulera en längre 
verksamhetsplan. 

 
§17         Övriga frågor:  

a) Frågan väcktes om vi kan få bidrag från Sisu. 
b) Gällande ”Gulingen” är det akut att boka inbladningen i MC-Folket. 

      
§18 Nästkommande möte den 15/3-16 kl 18.00 

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

 
 

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 


