
Sida 1 (2) 

  

 
Styrelsemöte SMC Örebro län den 12/1 -16 
Nr 6 verksamhetsåret 2015/2016. 
 
Tid: kl 18.00  

Plats: SMC Örebros lokaler vid Mellringestaden. 

 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Ove Gefvert, Ann-Helene Alsätra, Pia Westlund, Claes Carlsson, Mikael 

Hamberg och Erik Mårtensson. Från valberedningen deltog Hasse Risberg och Gert 

Andersson.  

§ 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist, Ronny Overgaard och Mats Schaffer. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ann-Helene Alsätra. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till den 26/1 -16. 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: 25/11-16 justerades, godkändes och lades till     
               handlingarna. 
 
§ 8 Skrivelser: 

       Inkomna:  
               a) Katalog Profilkläder: finns till påseende hos ordförande. 

Utgående: inget 

§9            Rapporter från aktivitetsansvariga: Poker run arbetsgruppen kommer att ha möte sista  
                veckan i feb. 

  

§10 Webbsidan uppdatering/ansvarig. Vid nyheter uppdateras den. 

 

§11 Beslutslogg kommer nästa möte. 

 

§12 Beslutspunkter: inga 

 

§13 Kommande aktiviteter 

a) Carlbarksmässan 26 - 28 Februari: Ordförande ber Joacim ta hem 

informationsmaterial. Lista skickas av Ordförande på mail för bokning av 

deltagande/jobb vid mässan. Claes mailar instruktörer för att få hjälp på mässan. 

 

§14 Fortbildningar SMC School 

a) Rapport om läget: Claes rapporterar att vi ligger efter i planeringen av utbildningen 

av aspiranterna, då personal på kansliet är sjuk så aspiranterna har inte fått de 

kurser som varit tänkt under hösten/vintern. Den 23/1 planeringsmöte för 

kommande säsong för instruktörer kl 15 i SMC:s lokaler. 
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§15 Stopdatum MC-Folket: 25/2 manusstopp för nr 3, utgivning v 13, Ann-Helene gör ett 

utskick om Gulingen som vi ska ge förslag på text till baksidan och maila tillbaka.  

 

§16 Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning, (behållning på konton, utgifter/intäkter sedan föregående 

styrelsemöte) Styrelsen godkände rapporten. 

  

§17 Övriga frågor 

a) Valberedningen har för avsikt att besöka klubbarna i länet, föranmälan skall ske till 

styrelsen vilka klubbar som besöks för att få reseräkning. 

 

§18 Nästa möte, 15/2-16 kl 18.00 

  

§19           Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

                                                          

                                     

       

 

  ______________________                                                   ________________________ 

 Ove Gefvert                                                                           Pia Westlund 

 Ordförande                                                                               Sekreterare 

                                                                                

 

 

     ____________________ 

     Ann-Helen Alsätra 

     Justerare 

 


