
Sida 1 (2 

)  

  

1 (2) 

Styrelsemöte SMC Örebro län den 20/11 2017 
Nr 16 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.  

§ 3 Anmält förhinder: Mikael Gullstrand, Anders Nordqvist. Ej meddelad frånvaro Mats 
Schaffer 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Erik Mårtensson  . 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 3/12 -17. 

§ 6 Dagordningen godkändes. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den  23/10-17 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: inget 

 Utgående: inget 

       

§9            Rapporter:  
a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga. 
b) Inspirationshelgen: Ordförandemötet där Ove rapporterade kort från mötet. 

 

§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga. Kalendern. Uppdateras vid inkommande 
event. 

 

§11         Aktivitetslogg: mailas ut till styrelsen av Pia och så småningom läggs denna in i    
Googlekalendern av Joacim, som sen alla kommer åt via sina g-mailkonton. 

 
§12        Beslutsloggen gicks igenom.  
 
§13         Beslutspunkter:  

a) Kassör: Vår kassör avgår vi årsskiftet, vi har behov av en vikarierande kassör tills 
den 10/3 då vi har årsmöte. Claes Carlsson ställer sig till förfogande. Ove tar 
kontakt med revisorerna för att ge dem information och koll på läget inför 
revisionen. 

b) Ansökan till utvecklingsfonden om pengar till certifieringsutbildning 3.0 till 
instruktörer. Denna ansöker vi om ifall inte Riks tar kostnaden per instruktör. Claes 
kollar upp ev. kostnader med Riks och ansöker om inte Riks tar kostnaden. 
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§14  Årsmöte på Goda rum i Kumla den 10/3 kl 14. Styrelsemöte kl 12.00, Landgång 
beställt. Kallelse till årsmötet via MC folket i spalten som Joacim skriver. 

 
§15        Kommande aktiviteter: 

a) Klubbplaneringsträff: blev inställd, istället får klubbarna skriva in i SMCkalendern 
när de har event. Joacim fixar info på hemsidan om inläggning i SMC kalendern. 
Mail till klubbarna om Poker run 19/5 och Hjälmaren runt 25/8 för koll om de tycker 
att det är ok. Joacim mailar till klubbarna och påminner om Annicas minnesfond 
den 6/6.  

b) Poker run planering och uppföljningsmöte den 13/2 kl 18.00. Poker run mail till 
respektive kontaktperson i klubbarna skickar Pia. 
   

§16         Rabattavtal: Några klara, några kvar.  
 
§17         Fortbildningar SMC School:  

a) Rapport om läget: Säsongsavslutning för instruktörer den 28/11, då info kommer 
om certifieringen till instruktörerna och nya Råd och riktlinjer som kommer till MCT 
innan helgen. 
 

§18        Stoppdatum MC-Folket: Nästa manusstopp den 11/12 utgivning vecka 3 nr 2. 
 
§19        Ekonomi: 

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan 
föregående möte) Kassören ej på plats så ordföranden rapporterade. 

 

§20        Övriga frågor:  
a) Profilkläder: mail till företaget utan svar. Stefan kollade med T&S för att ta bort 

loggor med det kommer inte att bli bra att göra så, då det skadar plaggen. 
Fakturan är betald sedan länge. Vi kollar upp vilka kläder som är ok och delar ut 
dem till de som beställt dem och de kan användas till annat än att representera 
SMC. Vi gör en ny beställning.  

 

§19 Nästa möte den 11/12  kl 18.00 
  

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

 
________________________             _________________ 

        Ove Gefvert                                              Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Erik Mårtensson 

     Justerare 


