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Styrelsemöte SMC Örebro län den 21/11-16 
Nr 6 verksamhetsåret 2016/2017. 
 
Tid: kl 20.00 efter klubbplaneringsmötet 
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, Mats 
Schaffer, Erik Mårtensson, Stefan Heidgren. Från valberedningen deltog Johan 
Döragrip  

§ 3 Anmält förhinder: Claes Carlsson. Anders Nordkvist frånvarande. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 5/12- 16. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den 17/10-16 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a) Mail från Monica Ståhl ang. Riksårsmöte 

 Utgående:   

a) Svar till medlem?: svar har gått ut till medlem           

§9            Rapporter  
a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: inget att rapportera 
b) Storkurshelgen: Ove rapporterade om ordförandekonferensen där de bl.a tog upp 

Riksstadgarna som kommer ut till distrikten. De berättade ”laget runt” om vad som 
hänt i distrikten. Joacim och Pia rapporterade från Distriktsinfomötet där man tog 
upp diskussioner om nyheter och gick ”laget runt” i distrikten. Mats rapporterar 
från Vägspanarmötet där önskemål fanns om att bli flera vägspanare. 

 

§10          Websidans uppdatering/ansvariga. 
Uppdateras löpande.  
 

§11          Beslutslogg gicks igenom.  
 
§12 Rabattavtal: rapport från alla. Några ställen kvar att ta kontakt med. 
 

 
§13 Beslutspunkter: 
 

a) Monica Ståhl om Riksårsmöte? 
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Joacim tar kontakt med Monica angående den information som kommit från Petra 
Holmlund angående de krav som behöver ställas på lokaler och vilka begränsningar 
på kostnader som detta genererar. 
b) Förslag och önskemål om att köpa in bokföringsprogrammet från Swedbank, E-

bokföring Standard med autokontering. 
Styrelsen beslutade ovanstående punkter. 

 
§14 Kommande aktiviteter: inget just nu 
 
§15         Fortbildningar SMC School: 

a) Rapport om läget: Stefan och Pia berättade om att  Claes har haft en infokväll 
med instruktörerna där de nya tankarna från Riks togs upp och som ska gälla för 
säsongen 2017.  
Styrelsen godkände rapporten. 

 
§16         Stoppdatum MC-Folket: 12/12 – 16 för nummer 2, 2017 där Joacim önskar God Jul och  
               tack för denna säsong 
 
§17         Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan föregående 
möte): bra information och kurs på Storkursmötet. Angående bokföring så 
använde flera distrikt Swedbank och förslag att skaffa detta bokföringsprogram 
som är en molntjänst kom upp till diskussion. Kontanter vid knixkurser har många 
tagit bort, använder Svisch och kortläsare via telefon. Två system kom upp på 
förslag, kostnader är ca 1000 kr engångskostnad för kortläsaren och en viss 
procent på köpen. Frågan hänskjutes till januarimötet. 
Reseräkningar kommer att bli samma som Riks använder. Kontrolluppgifter till 
skattemyndigheten på reseräkning kommer att skickas in då detta är lag på. 
 Styrelsen godkände rapporten. 

 

§18          Övriga frågor:  
a) Profilkläder: Claes mailat en excelfil med kläder, storlekar och pris till Ove för 

beställning som ej gjordes på mötet. Diskussionen kom upp på vad man får 
beställa och hur det var beslutat tidigare. Joacim ska kolla upp beslutet. 

b) Parasollansvaret har getts till knixgruppens arbetsgrupp sedan tidigare på frågan 
från styrelsemedlem. 
 

§19 Nästkommande möten: 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 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 


