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Styrelsemöte SMC Örebro län den 17/10-16 
Nr 5 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 Erik Mårtensson. Från valberedningen deltog Johan Döragrip  

§ 3 Anmält förhinder: Mats Schaffer, Stefan Heidgren och Anders Nordkvist. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 31/10 - 16. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll gicks igenom på mötet och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a)  Distriktsstadgarna: SMC Riks utskickade dessa som var godkända 161006 

  b) Mail från instruktör: läses upp på mötet och att Pia svarar på de delar som 
styrelsen kan svar på och att resten kommer att informeras om på möten  
inom instruktörskåren. 

 Utgående: inbjudan till klubbplaneringsträff om träff de 21/11. Network ej 
längre med i SMC.                

§9            Rapporter  
a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: inget  

 

§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 
Uppdateras löpande.  
 

§11          Beslutslogg gicks igenom.  
 
§12 Rabattavtal: filen med rabattställena i distriktet har gått som utskick till alla. Listan 

uppdateras med nya personer som tar de olika ansvarsområdena/rabattställena och 
tar ny kontakt för 2017. Klubbar informeras om rabattställena muntligen/skriftligen för 
bättre spridning. Kontakt skall ha tagits före den 1/11 då det är deadline. 
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§13 Beslutspunkter: 

a) Kalenderansvarig: Stefan Heidgren blev vald till Kalenderansvarig, Joacim tar 
kontakt med Stefan och visar honom det han behöver veta. Ove ger Stefan 
access till kalendern. 
Styrelsen beslutade ovanstående punkter. 

 
§14  Kommande aktiviteter: 

a) Storkurshelgen: Samåkning, diskussion. 
b) Klubbplaneringsträffen: den 21/11 i Mellringestaden. Utskick till Poker run 

ansvariga i god tid innan, att ta med reflektioner från deltagare till nästkommande 
år.  

 
§15         Fortbildningar SMC School: 

a) Rapport om läget: inbjudan till instruktörer med möte den 24/10 om den gångna 
säsongen. Två tillfällen till kommer, en från Riks, centralt om info och ytterligare 
ett möte till för att planera den kommande säsongen i distriktet. 
 
Styrelsen godkände rapporten. 

§16         Stoppdatum MC-Folket: Nästa nummer vecka 43 och nummer 1, 2017 den 6/12  
 
§17         Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan föregående 
möte): Överlämnandet har skett vecka 41. Bokföringsprogrammet är gammalt och 
ett program från Swedbank önskas och kontakt tas, om kostnad och annat. Mikael 
återkommer till nästa möte med mer info. Info om totalbelopp på oknton 
meddelades. Utbetalningar sker snarast även telefonpengar för -16. Swedbank 
företagskort har införskaffats för i första hand insättning av pengar för att slippa ha 
för mycket kontanter. Förslag kom på att byta ut rutinerna för kvitton/utlägg som 
lämnas in, dessa sätts på en reseräkning för att inte försvinna så lätt.  

 Styrelsen godkände rapporten. 

 

§18          Övriga frågor:  
a) Profilkläder: Claes har ej tagit kontakt, hänskjutes till nästa möte. 
b) Lyktgubbar: Styrelsen beslutar att hoppa över detta i år. 

 
§19 Nästkommande möten: 21/11, prel 19/12, prel 16/1, 20/2, 20/3, 1?/4,15/5, 19/6. 

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

     ____________________ 
     Erik Mårtensson 

     Justerare 


