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Styrelsemöte SMC Örebro län den 18/9 2017 
Nr 14 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, Pia Westlund, Claes Carlsson, Erik Mårtensson, Stefan 
Heidgren och Anders Nordqvist 

§ 3 Anmält förhinder: Mikael Gullstrand, Mats Schaffer, Joacim Sandqvist ej närvarande  

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson . 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 5/10-17. 

§ 6 Dagordningen godkändes. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den  21/8-17 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a)  Mail om Stormöte Region Örebro; inbjudan för föreningar, vi deltar ej. 

 

 Utgående: inget 

       

§9            Rapporter: inga 
 

§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga. Bilder ej uppdaterade på hemsidan, foto              
tas vid instruktörs möte. 

  
§11         Beslutsloggen gicks igenom.  
 
§12         Beslutspunkter  

a) Banderoller: förslag 2 st dubbeltryckta i presenningsmaterial med pilar höger o 
vänster och 4 st mesh i samma storlek Stefan köper in  från To S reklam. 

b) Instruktörsvästar: stående beslut om inköp av väst vid trasig sådan. 
  

 §13        Kommande aktiviteter: 
a) inga 

   
§14         Fortbildningar SMC School:  

a) Rapport om läget: Gruskurser nivå 1L och 1 på Hallsberg motorbana: svar från 
styrelsen i HMK om lån av bana. Kostnad för lån av bana 1000 kr efter den 15/10-
17 finns banan/parkeringen tillgänglig. 
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b) Instruktörsträff för avslutande av säsongen. 
 

§15         Stoppdatum MC-Folket: Nästa manusstopp den 25/9 

 
§16        Ekonomi: 

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

 

§17         Övriga frågor:  
a) Profilkläder. Finns på kontoret, inte nöjda med utförandet. 

 

§18 Nästa möte den 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 
                                                                                

     ____________________ 
     Erik Mårtensson 

     Justerare 


