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Styrelsemöte SMC Örebro län den 15/3 -16 
Nr 8 verksamhetsåret 2015/2016. 
 
Tid: kl 18.00  
Plats: SMC Örebros lokaler vid Mellringestaden. 
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Joacim Sandqvist, Pia Westlund, Ann-Helene Alsätra, Claes Carlsson, 
Mats Schaffer, Erik Mårtensson, Mikael Hamberg. Från valberedningen deltog Hasse 
Risberg. 

§ 3 Anmält förhinder: Ove Gefvert och Ronny Overgaard. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 30/3 -16. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: protokoll från den 15/2 gicks igenom på mötet och lades till 
handlingarna.  

 
§ 8 Skrivelser: 

       Inkomna:  

   a) Inbetalningsavi ansökan till Annicas minnesfond; polistillståndet betalades 
omgående. 

b) Remiss från Trafikverket: (till vägspanare och ordis) Maria Nordqvist 
skickade det till samtliga distrikt som handlade om anpassning av vägar, att 
man inte tagit hänsyn till motorcyklar trots att man tidigare sagt att de ska ta 
hänsyn till oskyddade trafikanter, som motorcyklar innefattas i. Maria vill ha 
svar från samtliga distrikt så att hon kan komma tillbaka till Trafikverket med 
åsikter från distrikten. Vägspanarna lägger fram ett förslag o mailar till Maria 
under våren. 

c) Inbjudan till NTF trafiksäkerhetskonferens: Jan Rickardsson ordf. i Västra 
Götaland bad Maria N vidarebefordra inbjudan till en 0 visionskonferens som 
NTF anordnar i Stockholm den 18 maj och kostar 750 Skr. Sista anmälan i 
början på maj. Beslut hänskjuts till nästa möte. 

d) Enkät undersökning som Region Örebro län, Kultur och ideell sektor, 
genomför. Påminnelse om svar har inkommit. Ann-Helene svarar skyndsamt. 

e) Nytt förslag från Annicas minnesfond. Stig Nyström som är medlem i 
föreningen ger förslag på lite nyheter vid kortegen. Han vill bjuda in retro 
mopeder mm till kortegen för att få lite mer liv och fler intresserade. Frågan 
ses positiv av SMC Örebro och frågan bollas tillbaka till Stig, genom Pia. Stig 
tar kontakt med den klubben som ställer upp och hjälper till vid starten. 
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   Utgående: inget 
                

§9            Rapporter  
Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga. 
Poker Run: gruppen har nästa möte den 9/5. Lite hjälp behövs vid start och målgång 
från styrelsen och andra. 
Annicas minnesfondkortegens: tillståndet betalats vid mötet.  
Carlbarksmässan: Erik rapporterar, platsen var inte optimal, det kände som ”slutmålet” 
för många, totalt 3 nya medlemmar i SMC. 
Hjälmaren Runt: Biljettblock finns till Hjälmaren runt, ligger i SMC förrådet. 
Styrelsen godkände rapporterna. 

 

§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 
Uppdateras löpande. Förslag emottages tacksamt. Gulingen kan läggas ut på 
hemsidan när den kommit ut i tidningen. 

 
§11          Beslutslogg 
 Delades ut på plats och gicks igenom. 
 
§12          Beslutspunkter 

a) Lån av SMC:s lokal för möten: NBMC önskar låna lokal vid möten. Styrelsen ser 
positivt på att våra SMC anslutna klubbar kan nyttja denna om inte föreligger 
hinder i hyresavtalet. Tillägg görs i beslutet att någon i SMC Örebro distriktets 
styrelse ställer upp och ta ansvar för att öppna och stänga. Styrelsen beslutar att 
låna ut SMC: s lokal för anslutna klubbar om det inte föreligger något hinder i 
hyresavtalet och att någon ur styrelsen kan öppna och stänga lokalen. 

b) Inköp av ny dator, diskussion: Stöt och vattentålig eller tät väska/ryggsäck. Joacim 
tar fram priser på dator och väska till nästa möte. Claes tar fram priser på lärplatta 
till knixkurserna. 
 

 
§13         Kommande aktiviteter 

a) Långfredagskortegen: samkörning och samling kl 8.00 OKQ8 Västhaga till 
Kristinehamn. 

  
 
§14         Fortbildningar SMC School 

Rapport om läget: Claes rapporterar att avrostning blir den 14 /5 på Ytongbanan, 
Kumla. En fast starttid 09.30, sedan stationsvis. Första Knixkursen den 15/5, alla 
datumen preliminära ännu pga Svemos kalender. 

 
§15         Stoppdatum MC-Folket: 

Nästa stoppdatum är den 29/3 med utgivning v.17. Avrostningen och knixkurserna, 
Poker run, Annicas minnesfond med det ev. nya konceptet kommer med.  

 
§16         Ekonomi 
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a) Redogjordes att det inte är några förändringar sen förra mötet. Vi kommer att 
betala in medlemskap till NTF Södermanland, 100 Skr. 

 
§17         Övriga frågor:  

a) Gulingen på tryck, Ann-Helen fick korrektur förra veckan som var godkänt. 
b) NBMC har minimässa på Ryds bilglas den 16/4: önskemål om info från Claes om 

knixkurser. Joacim om sjukvårdsutbildning? 
c) Profilkläder, ta och beställa ur den nya katalogen som ordföranden har? Joacim 

kollar upp portalen om den är funktionell till nästa möte.  
 

      
§18 Nästkommande möte den 12/4 -16 kl 18.00 i Mellringestaden. Den 3/5 och 2/6 blir      

kommande möten. 
 

§19         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                          
                                     
       
 
  ______________________                                                   ________________________ 
 Joacim Sandqvist                                                             Pia Westlund 
 Vice Ordförande                                                                                Sekreterare 
                                                                                

 
 

     ____________________ 
     Erik Mårtensson 

     Justerare 


