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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, Mats Schaffer, Anders Nordqvist  
§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist . 
§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 26/5-17. 
§ 6 Dagordningen godkändes med något tillägg. 
§ 7          Föregående mötesprotokoll den  19/4 -17 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: 
a) Mail från valberedningen Riks om ett besök 

  b) Mail om nya stadgar för distrikt 
  c) Mail om HLR 
  d) Mail från Petra om att sprida info ”lugnt i trafiken” 

 Utgående:  
a)  Svar till valberedningen vilka datum vi har möten   
b) Ordis har svarat ang HLR.        

§9            Rapporter 
a) Kortfattade rapporter från aktivitetsansvariga: Annikas minnesfond, ändrad rutt 

pga vägbygge som Örebro kommun föreslagit. Denna kommer tillsammans med 
tillståndet.

b) Hjälmaren runt 26/8, starten klart vid samma plats som ifjol, hjälp vid start behövs 
för betalning och parkering. 
Styrelsen godkände rapporterna. 
 

§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga. 
Kalendern, väldigt mycket schoolkurser som gör att våra event drunknar. Diskuterar.
Bilder på nya instruktörer på hemsidan, Joacim kollar upp om han kan få bilder.  
 

§11         Beslutsloggen gicks igenom. 
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§12         Extra årsmöte förslag på nya stadgar (bilaga  till dagordningen)dessa ska klubbas på 
det extra årsmötet. Årsmötet är stadgeenligt utlyst. Dagordning finns på hemsidan.

 
§13 Beslutspunkter 

a) Nyckel till förråd, för att komma åt dator, betalsystem mm inför kurser. Nyckeln 
kommer att finnas i ett nyckelskåp med kodat system i ett låst trapphus. 

b) Ny gmail konto kollas upp av Joacim, så att vi kan ha alla dokument tillgängliga 
och en kalender som kan delas av alla.

 Styrelsen beslutade ovanstående punkt. 
 
§14 Kommande aktiviteter:
  Poker run den 20/5 NBMC är klara för start. YCC Nora, Karlskoga grillar, Network som 

vanligt Sannakroa Joacim uppdaterar klubbarna via mail om dragning av rutt och 
priser som ska in till ATM.

  Knix 21/5-17 
  Extra årsmöte den 19/6
 
§15         Fortbildningar SMC School: 

a) Rapport om läget: 
Avrostning avklarad med 20 deltagare och avlöpte bra med nöjda deltagare. 8 
instruktörer fanns tillgänglig. 
Den sista knixen den med 18 deltagare, väldigt nöjda samt instruktörerna nöjda, 
bra logistik så tiden används bra. 
Grusinstruktörskurs med 3 st nyexade grusinstruktörer. Gruskurser kommer att 
anordnas inom distriktet inom snar framtid. 
Knix den 21/5 är redan 12 deltagare är föranmälda.
 

§16         Stoppdatum MC-Folket: 2/5 manusstopp utgivning v 21, 29/5 utgivning v 26.
 
§17         Ekonomi

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan 
föregående möte) kassören ej närvarande, uppskjutes till nästkommande möte.
 

§18          Övriga frågor: inga frågor. 
§19 Nästa möte extra årsmöte den 19/6 kl 18.00 därefter styrelsemöte. 
 
§20         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
                                                                                                      

 
________________________             _________________

        Ove Gefvert                                              Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 


