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Styrelsemöte SMC Örebro län den 21/8 2017 
Nr 13 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, Mats 
Schaffer. Erik Mårtensson, Stefan Heidgren.  

§ 3 Anmält förhinder: Anders Nordqvist, ej närvarande Mikael Gullstrand 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 1/9-17. 

§ 6 Dagordningen godkändes. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den  19/6-17 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a)  Mail från Petra om Storkurshelgen 17-19/11, anmälan via länk 

 

 Utgående: inget 

       

§9            Rapporter: inga 
 

§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga. Uppdatering om Hjälmaren runts startplats 
  

§11         Beslutsloggen gicks igenom.  
 
§12         Beslutspunkter  

a) Storkurshelgen: beslut sen tidigare att de som vill åker. Pia meddelar alla i 
styrelsen och revisorerna att gå in och anmäla sig via Petras länk i mailet. 

  
 §13        Kommande aktiviteter: 

a) Hjälmaren runt 26/8: Väghållaren ska kontaktas. Förslag på rullande start provas. 
Starten är bemannad och en parkeringsinformatör vid Hjälmargården finns.  

b) Riksträffen Romme 1-3/9: de som vill åker och betalar själva. 
   

§14         Fortbildningar SMC School:  
a) Rapport om läget, 2 knix sen förra mötet, ca 10 NBMC som deltagit, 4 presentkort 

kommit in från Poker run.  
b) Examination där vi har 2 aspiranter med från Örebrodistriktet. 
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c) Gruskurser på Hallsberg motorbana: väntar på svar från styrelsen i HMK om ev 
lån av bana. Kostnad för lån av bana mellan 500- 1000 kr om kostnader kommer 
utöver detta mailas styrelsen för godkännande. 
 

§15         Stoppdatum MC-Folket: manusstopp 14/8 utgivning v 38. Nästa manusstopp den 25/9 

 
§16        Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan 
föregående möte) Kassören ej på plats, hänskjutes till nästa möte. 
 

 
§17         Övriga frågor:  

a) Banderoller: syfte att lättare hitta till exempelvis knixen. Stefan har tagit fram 
förslag från T&S på 2 st för 400/st. 2 st till i Beachmaterial kollas upp. Styrelsen är 
positiva till detta och ger Stefan uppdraget att kolla vidare till nästa möte. 

 

§18 Nästa möte den 18/9, 23/10, 20/11, 11/12  kl 18.00 

  

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

 
________________________             _________________ 

        Ove Gefvert                                              Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 


