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Styrelsemöte SMC Örebro län den 20/3 2017 
Nr 9 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, Mikael Gullstrand, Pia Westlund, Claes Carlsson, Erik 

Mårtensson, Stefan Heidgren,    

§ 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist, Mats Schaffer och Anders Nordkvist  

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 28/3 -17. 

§ 6 Dagordningen godkändes med tillägg. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den 20/3 -17 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a) Mail från John Jörgensen ang grusinstruktörsutbildning.  

b) Mail från Johan Ström om värdebevis SMC kurs, vid köp av ny mc får man 
från vissa företag en SMC- kurs. 

  c) Mail från John Jörgensen ang distrikts tian uppdatering,  

  d) Mail från John Jörgensen ang Stadgarna 

e) Mail från Patrik ang Gi examination, påminnelse om eventuell exning.  

 

 Utgående:  

a) Mail till Andreas Jensen ang fellevererat profilkläder, inget svar ännu.          

§9            Rapporter  

a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: Arbetsgruppen Poker run har fått ok 

från ATM som vill ha målgången även i år. 

b) Carlbarksmässan, Erik rapporterar från fredagen, bra flöde med folk och gott om 

utrymme på vår plats. Lördagen ströfolk, Söndagen lugn men en ny medlem 

rekryterades. 

Att delta på ATM och deras event nästa år i maj kan vara en tanke? 

c) Annikas minnesfond: Ove skickar in en ansökan till polisen om tillstånd till 

kortegekörningen. 
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§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga.  

 Kalendern. Stefan var i kontakt med Petra och Johan på kansliet ang uteblivna 

 nyheter men ingen återkoppling från dem. Info på hemsidan, kom med förslag på  

 innehåll, att uppdatera  nyheter med jämna mellanrum. Vi tar upp det som en punkt 

 nästa möte att innan kolla upp det som är felaktigt på hemsidan. Ove tar reda på om 

 det finns en bannerfunktion på hemsidan. 

 

§11         Beslutslogg gicks igenom. 

 

§12         Gulingen är ivägskickad. 

 

§13 Beslutspunkter: 

  a) Profilkläder budget: 1 st demo/kontrolljacka beställes av Ove, senare vid kontroll av 

 denna görs ev en ny beställning på ytterligare jackor för de som önskat. Ove har 

 mandat att göra den senare beställningen, Stefan följer med till företaget. Är man 

 intresserad att se jackan innan beställning, tas kontakt med Ove.   

 b) Riksårsmötet Deltagare på distriktets bekostnad, Styrelsen och valberedare får 

utskick om erbjudande att deltaga. Skickas den 20/3 deadline den 25/3 

c) Extra årsmöte ang förlängning av räkenskapsår. Beslut att ta årsmöte den 19/6, kl 

18.00 innan styrelsemöte. Utskick i spalten och på hemsidan. 

d) Inköp Mini Anne HLR dockor. Claes får 450 kr för utlägg. 

 

Styrelsen beslutade ovanstående punkter. 

 

§14 Kommande aktiviteter: 

  Långfredagskortegen 14/4 -17: Ronny ansvarar för samling vid ok Q8 som vanligt. Tid 

kommer upp på hemsidan och på Facebook. 

 

§15         Fortbildningar SMC School:  

a) Rapport om läget: Claes rapporterade att Avrostningen sker den 29/4, läggs upp 

snarast i kursanmälan, 50 platser finns, föranmälan är att föredra, först till kvarn 

gäller! 

Önskemål om kördagar till TMC, 4 innan sommaren 3 med start den sista juli. 

Datum är klara och läggs upp den 20/3 på kursanmälan. Grus instruktörs delen i 

maj den 11-12/5, intresse att köra grus kan anmäla sig. Diskussion om nya 

instruktörsutbildningen. 

GI examination, 2 st under -17, vår och höst, inbjudan sent utskick sista dag är 

den 23/3. 

 

§16         Stoppdatum MC-Folket: 29/3 -17 

 

§17         Ekonomi 

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

föregående möte) Mikael beställer betalsystemet så snart det blir klart med hur 

telefonerna kopplas, loggas in på en telefon eller platta via en app. Mikael vill vara 

med på ett  möte med instruktörer för att visa hur systemet fungerar. Även 

uppdatera swisch funktionen. Maten kommer att efter knix betalas av resp 

instruktör och fås tillbaka av kassören. Poker run, Annikas kortegen och 

Hjälmaren runt kommer att hantera kontanter.  

Önskemål om budgetplanering till hösten.  
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§18          Övriga frågor:  

a) Diskussion om hur dator ska hanteras och förvaltas under säsongen. Vi ansåg att 

datorn ska ligga i SMC:lokalen så alla instruktörerna kan komma åt den innan 

knixkurserna ska ske. 

 

 

§19 Nästkommande möten: 18/4,15/5, 19/6, då årsmötet kommer att vara.  

 

 

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

                                                         

                                                    

 

 

 

 

________________________             _________________ 

 Ove Gefvert                                              Pia Westlund 
 Ordförande                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Erik Mårtensson 

     Justerare 


