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Styrelsemöte SMC Örebro län den 20/9 -16 
Nr 4 verksamhetsåret 2016/2017. 
 
Tid: kl 18.00  
Plats: SMC:s lokaler Mellringestaden Återbruksgatan 7 Örebro 
 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Joacim Sandqvist, Mikael Gullstrand, Pia Westlund, Claes 
Carlsson och Mats Schaffer. Från valberedningen deltog Morgan Holst och Gert 
Andersson.  

§ 3 Anmält förhinder: Erik Mårtensson, Stefan Heidgren, Anders Nordkvist och Johan 
Döragrip. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Claes Carlsson. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 3/10 - 16. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll 10/9 ej justerat men konstituerande protokollet gicks 
igenom på mötet och lades till handlingarna.  

 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a)  Mail om Storkurshelgen Arlanda stad den 12-13/11 - 16 
b)  Inbjudan dialogmöten Region Örebro län, inget i nuläget som rör oss. 
c)  Mail från suppleant: Stefan Heidgren frågar om vilken hjälp han kan bidra 
med i styrelsen.      

 Utgående: Malin MC Folket ang. reportage om Örebro distriktet: Pia har tagit 
kontakt, möte med henne blir troligen under Storkurshelgen, alla hjälps åt att 
samla bilder till reportaget.                

§9            Rapporter  
a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: inget. 

 

§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 
Uppdateras löpande. Stadgar läggs upp så de blir tydligare. 
 

§11          Beslutslogg gicks igenom.  
 
§12 Rabattavtal: Ronny lämnar över rabattavtalsfilen till Ove, som skickar ut dem snarast 

till oss. 
  
§13 Beslutspunkter: 

a) SMC dagen: Ska vi ha den kvar i år? Bordlägger den till nästa år och tar upp 
frågan på Klubbplaneringsträffen. 
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b) Kalenderansvarig: detta gäller högerspalten på hemsidan som är kopplad till 
Appen, Stefan är föreslagen som ansvarig.  

c) Klubbplaneringsträff: alla klubbar är välkomna för att planerna in kommande års 
event den 21/11 kl 18.30 

d) Storkurshelg: anmälan av var och en senast den 29/9. Valberedare och revisorer 
bjuds in till kurserna.  

e) Minnesanteckningar skickas ut direkt efter mötet, OBS! att detta inte är ett 
protokoll utan bara ett ”utkast” 
Styrelsen beslutade ovanstående punkter. 

 
§14  Kommande aktiviteter: 

a) Poker Run återträff, feed back angående årets Run, tas upp på 
Klubbplaneringsträffen. 

 
§15         Fortbildningar SMC School: 

a) Rapport om läget: sista knixen är körd med 14 deltagare. 
b) Instruktörsmöte, en träff med instruktörerna, kallelse kommer snart. Mikael blir 

inbjuden så han kan ge info till alla om praktikaliteter runt ekonomi. 
Styrelsen godkände rapporten. 

§16         Stoppdatum MC-Folket: Nästa stoppdatum den 26/9. Förslag på innehåll i spalten  
 delgavs Joacim. 
 
§17         Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan föregående 
möte) Ann-Helen och Mikael har inte träffats och inget överlämnande har skett. 
Knixkassan ligger hos en instruktör som ännu inte lämnats in. Revisor Hanna 
kommer att delta vid överlämnande mötet. Revisorprogrammet kommer gamla 
kassören att efterskänka. Enligt en ledamot har Riks något program som kan 
användas. Mikael kollar detta med Gunilla på kansliet. Claes tar på sig ansvaret 
att påminna förra kassören att ordna till allt så det kan lämnas över. 

b) Bankkort: Ordförande och kassör kollar upp kostnader mm för att inneha ett kort, 
på banken till nästa möte. 

c) Utbetalning: alla utlägg med kvitton ska vara utbetalda till slutet av innestående 
månad. 

 
§18       Övriga frågor:  

a) Profilkläder: förslaget är klart, storlek behövs från de nya styrelsemedlemmarna. 
Claes presenterar nästa möte ett underlag för kostnader och personer som ska få 
profilkläder. 

b) Städdag: nästa styrelsemöte stannar vi kvar och gör en ny materiallista och 
städar. 

c) Nyckel och blipp: Mikael Hamberg och Ann-Helen Alsätra har nycklar och blippar 
som ska lämnas över till Mikael G och Erik M nästa möte. Ove tar in nycklar och 
blippar. 
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§19 Nästkommande möten: 17/10, 21/11, prel 19/12, prel 16/1, 20/2, 20/3, 17/4,15/5, 19/6. 

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

 
 

     ____________________ 
     Claes Carlsson 

     Justerare 


