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Styrelsemöte SMC Örebro län den 16/1 2017 
Nr 7 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, Pia Westlund, Claes Carlsson, Erik 
Mårtensson, Stefan Heidgren och Anders Nordqvist. Från valberedningen deltog Gert 
Andersson. Från MC-Folket deltog Malin och hennes mamma.  

§ 3 Anmält förhinder: Mats Schaffer, Mikael Gullstrand frånvarande. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 23/1 -17. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av mötet. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den 21/11-16 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a) Mail från Mia Eriksson ang Föreningsbidraget: Detta är godkänt och det 
kommer att tilldelas oss under våren. 

b) Mail från Petra ang plastpåsar: Påsar som används till mässor finns nu att 
köpa från kansliet. 

c) Mail från Jesper ang SMC och SVEMO: se mailbilaga till kallelsen. 

d) Mail från blivande medlem: medlemsförfrågan om hur man blir medlem. 

e) Påminnelse MC folket faktura: gammal faktura, nov -16 betald.  

f) Johan Ström ang Distriktsbilagan: Deadline för denna. 

g) Mail x2 från Jesper ang certifieringsprocessen: Mail till MCT och ordis. 
Processen fortgår. 

h) Inbjudan från Lars Inge Segerholm: Motorträff den 19/1 kl 17.00 Truckstop 
Örebro för att bygga samarbete kring event i framtiden. Claes deltar. 

 Utgående:  inget           

§9            Rapporter  
a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: Arbetsgruppen för Poker run 

kommer att ha planeringsmöte i februari. 
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§10          Websidans/kalender uppdatering/ansvariga. Uppdateras löpande. Kalenderansvarig 
 Stefan vill ha kontaktadresser till klubbarna som är medlemmar i SMC. Sekreteraren 
 mailar ut dessa.  

 
§11          Beslutslogg gicks igenom.  
 
§12          Rabattavtal: Joacims Naturens hus, Linde bildelar, Stefans skog o fritid är kvar att kolla  
                 upp. Avtalen som är klara är levererade till SMC boken. 
 
§13 Beslutspunkter: 

a)   Gulingen ansvar: Joacim tar ansvar för denna. Skickas till alla i styrelsen för    
   korrläsning och vi skickar ”svar till alla”. Claes tar kontakt med TMC för att få en  
   hint om datum till knixkurserna. Deadline på Gulingen färdigkorrad v 7. OBS! kolla 
   datum mer specifikt. 

 

Styrelsen beslutade ovanstående punkt. 

 
§14 Kommande aktiviteter: 

a) Carlbarksmässan 24-26/2- 17. Joacim tar ansvar för att beställa material. Ove 
skickar ut en lista till bemanning som vi fyller i och skickar åter. 

 
§15         Fortbildningar SMC School: 

a) Rapport om läget: inget nytt 
 

§16         Stoppdatum MC-Folket: 23/1 nr 3, utgivning v 13. 
 
§17         Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan 
föregående möte): Ingen rapport då kassören ej var närvarande. Endast 
behållning på kontona från ordis. 
 

§18          Övriga frågor:  
a) Profilkläder: Ove skickar ut listan till alla, fylls i och skickas bums tillbaka till Ove 

för beställning hos TML. 
b) Nerike Bikers MC Knixkurs: diskussioner på NBMC på styrelsemöte där beslutade 

att klubben subventionerar 150 kr till varje medlem för knixkurser vid ett tillfälle vid 
kommande säsong. Löser betalningen till SMC Örebro i slutet av säsongen. 
 

§19 Nästkommande möten: 20/2, 20/3, 17/4,15/5, 19/6. Den 17/4 flyttas till den 18/4. 
 

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

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 


