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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, Pia Westlund, Ann-Helene Alsätra, Claes Carlsson, Mikael 
Hamberg, Mats Schaffer, Erik Mårtensson, Ronny Overgaard. Från valberedningen 
deltog Hasse Risberg. 

§ 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 23/5 -16. 
§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 
§ 7          Föregående mötesprotokoll: protokoll från den 12/4 gicks igenom på mötet och lades till 

handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

       Inkomna:  
a) Stormöte för föreningar, Region Örebro län den 18/5 kl 17.30 – 20.00 
b) Mail från medlem 

   
   Utgående: 

a) Svar till medlem 
                

§9            Rapporter  
a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: 
Poker Run: gruppen har nästa möte den 9/5. Lite hjälp behövs vid start och målgång 
från styrelsen och andra. Erik och Joacim tar starten, Ove och någon av Claes eller 
Ann-Helene kommer till mål. Vinst till Poker run skänkes 5 st knixkurser från SMC 
Örebro. 
Hjälmaren Runts första arbetsmöte är planerad. Körningen kolliderar med SMC 
Riksträffen i Säfsen. Biljettblock finns till Hjälmaren runt, ligger i SMC-förrådet. 
b) Dator och lärplatta arbetar Claes och Joacim vidare med till nästa möte. 
  
Styrelsen godkände rapporterna. 
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§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 
Uppdateras löpande. Förslag emottages tacksamt.  
Svar på medlemsfråga angående Facebook, Pia svarar. 
 

§11          Beslutslogg gicks igenom. 
  
 
§12          Beslutspunkter 

a) Deltagare på stormötet med Region Örebro län den 18/5: Ann-Helene och Ove 
deltar. 
    

b) Profilkläder: Claes redogjorde för förslaget från TLM Digital Group AB, Förslag är 
att köpa in det som behöver kompletteras till de nya styrelsemedlemmarna, för att 
nästa säsong kunna köpa till resten av styrelsen. Claes tar kontakt för att se vilken 
färg som passar bäst för loggan. Vi kan även få reflex i loggan. Claes arbetar 
vidare med frågan till nästa möte. 

c) Poker run pris skänker SMC 5 st knixkurser.  
 
Styrelsen beslutade ovanstående. 
 

 
§13         Kommande aktiviteter 

a) Avrostningen den 14/5: Planeringen är på gång, ingen info från gruppledarna 
ännu. Info kommer så småningom till instruktörerna. 10 st deltagare anmälda nu. 

b) Knix den 15/5: 15 anmälda deltagare nu och den 22/5 10 anmälda deltagare nu. 
Allt planerat o klart körs på samma sätt som ifjol, anmälan kan göras nu. 

c) Poker run 28/5: allt klart 
d) Annicas minnesfond den 6/6: Ove, Ronny och Pia i Kumla, Ann-Helene, Claes i 

Örebro. Ronny lägger upp det på Facebook, Jocke på hemsidan. 
 

 
§14         Fortbildningar SMC School 

Rapport om läget: Claes rapporterar från grusavrostnings/utbildning på Rosersberg. 
Info från Ronny. Styrelsen godkände rapporten. 

 
§15         Stoppdatum MC-Folket: 

Nästa manusstopp 6/5. 
 

§16         Ekonomi 
a) Redogjordes att det inte är några förändringar sen förra mötet. Rapport via mail 

innan mötet. Styrelsen godkände rapporten. 
 
§17         Övriga frågor:  

a) Valberedningen: hade arbetsmöte den 2/5 och de vill komma ut till klubbarna. 
Klubbarna kontaktas via mail och sen besöker dem på plats. Valberedningen vill 
vara med i spalten med namn för att medlemmar ska veta vem de ska kontakta 
om de är intresserade av styrelsearbete. Nästa arbetsmöte i augusti.  

b) Funderingar kring verksamhetsår. Tas upp nästa möte. 
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§18 Nästkommande möte den 2/6 -16 kl 18.00 i Mellringestaden.  

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

 
 

     ____________________ 
     Mikael Hamberg 

     Justerare 


