
Sida 1 (2 

)  

  

1 (2) 

Styrelsemöte SMC Örebro län den 15/1-2018 

Nr 1 verksamhetsåret 2018. 
 
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, Mats Schaffer.  

§ 3 Anmält förhinder: Mikael Gullstrand, Anders Nordqvist. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren. 

§ 5 Sista justeringsdag beslutades till 22/1-18. 

§ 6 Dagordningen godkändes. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll den  20/11-17 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Skrivelser: 

Inkommit: Distriktstian (redovisas under ekonomi) 

 Utgående:  

       

§9            Rapporter:  
a) Kortfattad rapport från aktivitetsansvariga, inga rapporter. 

 
 

§10         Websidans/kalender uppdatering/ansvariga. Kalendern. Uppdateras vid inkommande 
event. Claes uppdaterar om våra instruktörers senaste fortbildning av Råd och Riktlinjer 
3.0. 

 

§11         Aktivitetslogg: gicks igenom. 
 
§12        Beslutsloggen gicks igenom.  
 
§13         Beslutspunkter: inga 
    
§14 Kommande aktiviteter: 

a) Poker run planering och uppföljningsmöte den 12/2 kl 18.00. Poker run mail till 
respektive kontaktperson i klubbarna skickar Pia. 

   
§15  Årsmötet. 

a) Verksamhetsberättelsen gås igenom av alla för koll till nästa styrelsemöte. 
Styrelsemöte den10/3 kl 12 och årsmötet kl 14. 
Verksamhetsinriktningen fixas av Joacim. 
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Budget fixas av Claes och ordförande Ove. 
Kallelse till årsmötet ligger i nästa nr av MC folket. 

 
§16         Fortbildningar SMC School:  

a) Rapport om läget: Alla instruktörer var på fortbildning den 13-14/1 info om nya 
Råd och Riktlinjer som ska komma från Riks, även den aktiverande 
pedagogiken.  
Planeringsdag den 16/1 för alla instruktörer inför den kommande säsongen.  

b) Ny suppleant/aspirant Anders Armgren besöker oss nästa möte. 
   

§17         Stoppdatum MC folket v.3 nr 2 -18  
 
§18        Ekonomi: 

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

b) Distriktstian: redovisat på kontot vad som kommer in på kontot. 
c) Kassörsfrågan tar Claes och Ove hand om tills årsmötet. 

 

§19       Övriga frågor:  
a) Profilkläder: Stefan rapporterar om nya företaget T&S. Diskussioner om den nya 

beställningen. 

 

§20 Nästa möte den 19/2 kl 18.00 

  

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

                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Ove Gefvert                                              Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 


