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Styrelsemöte SMC Örebro län den 19/6 2017 

Nr 12 verksamhetsåret 2016/2017. 
 
Tid: kl 18.30 
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, Mats Schaffer. Erik Mårtensson, Stefan Heidgren. Valberedning Gert 
Andersson, Johan Döragrip, Morgan Holst och revisor Hanna Fjeldstad deltog i mötet 

§ 3 Anmält förhinder: Anders Nordqvist  

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 30/6-17. 

§ 6 Dagordningen godkändes. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den  15/5 -17 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a)  Mail från Riks om Distriktstian: uppdatering av den nya Distriktstian 

  b)  Mail om bedrägerimail, från Riks  

 Utgående: inget 

       

§9            Rapporter  
a) Annikas minnesfond: vi har fått tackbrev från fonden och lite information. 239 796 

kr till fonden totalt under alla år från 1996. 15 502 kr samlades in i år med 253 
startande. 

b) Poker run: 208 st startkort samlade in 9400 till barncancerfonden. Poker run norra 
delen var 17 deltagare med 850 kr, sätt in direkt på kontot. 
Styrelsen godkände rapporterna. 

 

§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga.  

Bilder på nya instruktörer på hemsidan, Joacim har fått bild på Anton och bild på 
Stefan finns. 
 

§11         Beslutsloggen gicks igenom.  
 
§12          Beslutspunkter inga 
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§13 Kommande aktiviteter: 

a) Hjälmaren runt, Erik hjälper till vid starten, i övrigt behövs folk vid parkeringen. 
Ronny vidtalas om ha kan ta kontakt med väghållaren innan körningen. 

 
§15         Fortbildningar SMC School:  

a) Rapport om läget: 4 knixar hittills. Två aspiranter som examineras till hösten samt 
en ny aspirant i år. Diskussion om att banan bör sopas. 

 

§16         Stoppdatum MC-Folket: manusstopp 14/8 utgivning v 38. 

 
§17         Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan 
föregående möte) Reseräkning kan skrivas i och scannas och skickas till Mikael. 

Anmälningslistor från knixen skickas till kassören för avstämning. Betaldosan ej 
fixad ännu, till hösten ordnas det. 
Container till knixen för förvaring av grejor, Claes undersöker om vi får tillåtelse att 
ställa upp en container. 
Diskussion om växelkassa till event. 

Styrelsen godkände rapporten. 

 
§18          Övriga frågor: inga 

 

§19 Nästa möte den 21/8 kl 18.00 

  

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

                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Ove Gefvert                                              Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 


