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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, Stefan 
Heidgren. Valberedningen Gert Andersson närvarande till en början på mötet. 

§ 3 Anmält förhinder: Mikael Gullstrand, Erik Mårtensson, Mats Schaffer och Anders 
Nordqvist. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 25/2-18. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg av §13c 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den 15/1-18 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: inget 

a)  

 Utgående: inget  

       

§9            Rapporter:  
a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga: Poker run möte, bra möte, Network MC 

vill att rundan ska dras om förbi deras nya klubblokal och de gör ett par förslag på 
en öst-västlig ny rutt till nästa möte. Alla klubbar var inte med på mötet men 
återkommer med meddelande om deltagande i runnet. Nästa möte 3/4. 

b) ”Min första knix” arbetsgruppen har träffats 2 tillfällen och jobbat fram ett förslag till 
MCT och träffas den 20/2 för att lägga fram förslaget. 
 
 

§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga. Kalendern. Uppdateras vid inkommande 
event. Kursdatum för avrostning på väg in på hemsidan.

§11         Kalenderlogg: gicks igenom.
 
§12        Beslutsloggen: gicks igenom.  
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§13         Beslutspunkter:  
 a) Carlbarksmässan: beslutat närvara fre och lördag i mån av tid 
 b) Priser Poker run 10 st knix: Beslutas att skänka 10 st knixkurser 
 c) Bokföringskostnad/kassör: beslutas att ta hjälp att reda i bokföring. 
 d) Kassör: styrelsen beslutade att stänga av Mikael Gullstrand från bankkonton 

då han ej längre är kassör i styrelsen. 
   
    
§14 Kommande aktiviteter: 

a) Årsmöte 10/3. Fika klart på Goda rum.  
b) Poker run planering 3:e april 

   
§15  Årsmötet. 

a) Verksamhetsberättelsen  
b) Budget läggs när bokföringen är klar. 

 
§16        Gulingen senast klar 1/3 -18, Joacim ordnar. 
 
§17 Fortbildningar SMC School:  

a) Rapport om läget: inget 
 

   
§18        Stoppdatum MC folket: 29/3 sista manusstopp nr 4 utgivning v 17 
 
§19        Ekonomi:

a) Ekonomisk redovisning (behållning på konton, utgifter o intäkter sedan 
föregående möte) 

b) Bokföring av verksamhetsåret, balansrapport: ligger hos revisionsbyrå
c) Budget: görs efter bokslut

§20       Övriga frågor: 
a) Valberedningen presenterar sina förslag. 
b) Visitkort till utdelning 

§21 Nästa möte den 10/3 kl 12.00
 
§22        Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
                                                                                                      

 
________________________             _________________

        Ove Gefvert                                              Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 


