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Styrelsemöte SMC Örebro län den 15/5-2018 
Nr 6 verksamhetsåret 2018. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: SMC:s lokal Mellringestaden  
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Pia Westlund, Hans Risberg, Claes Carlsson, Stefan 
Heidgren, Ove Gefvert, Joacim Sandqvist. Meddelat förhinder: Anders Nordqvist och 
Mats Schaffer 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist och sista justeringsdag 25/5 -
18. 

§ 4 Dagordningen godkändes med tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
  a) SMC School/MCT: grusutbildning 1L, med 2 deltagare som var nöjda. Platsen 

var Hallsbergs motorklubb. Två nya aspiranter är kontaktade som kommer att delta 
denna säsong. 

  b) Knix: 6/5 knix med 18 deltagare som var jättenöjda, bra väder och tidigt på 
säsongen. Flera deltagare var där första ggn. 

  c) Avrostningen: 5/5 48 föranmälda, när alla var på plats var det 43 deltagare 
som var väldigt nöjda och flera sms kom från dem. Vissa kommer att göra det som en 
årlig aktivitet inom gruppen.  

  d) Poker Run: den 19/5 allt känns som att läget är under kontroll. Arne kontaktas 
av Joacim om praktiska saker och tillsammans med Ove kör som föråkare. Joacim tar 
hand om prispengarna. 

  e) SMC-kortegen/Annikas Minnesfond 6 juni: tillståndet klart och betalt. Vägen är 
avstängd men kommer troligen att öppnas tills den 6/6. Klistermärken tas fram. Ove och 
Pia i Kumla och Claes och Ann-Helene i Örebro tar betalt. Kassören lämnar över 
pengarna till fonden. 

  f) Hjälmaren runt 25 aug: Erik kontaktar Mats ang Hjälmaren runt hur läget 
ligger. 

  g) Rapport från ordismötet i Lycksele. Minnesanteckningar finns. 
  h) Andra rapporter/orientering: Årsmöteshelgen trevligt hotell och område. 

Årsmötet gick fort med 107 röstberättigade. Arrangemang på fredagen. 
 
§ 7 Åtgärdslistan( löpande och /eller pågående ärenden) 

       

§ 8           Nya (inkomna) ärenden: inga 
   
  

 

§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad. 
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§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar. Kontoställningar rapporteras varje möte och läggs till 
protokollhandlingarna i pärmen. 
a) Handling till Skatteverket. Protokoll från sista mötet ska in till verket. 
b) Fullmakter Swedbank. Lokal kontaktperson löste fullmakten. 
c) Distriktstian. Har inkommit med avdrag på försäkringar mm. 

 
§11  Webbsidan uppdatering: mall för reseräkning är utlagd. Stoppdatum MC Folket 2/5 

nästa är 28/5 v 26 utgivning. Distriktsspalten kommer ej att finnas i nästa nummer. 
 
§12        Övrig frågor 

a) Bidrag Utvecklingsfond. Erik skriver en ansökan för de kostnader som 
kurserna kostat efter att ha fått dessa från kassör mfl.  
 

§13 Nästa möte tisdag den 18/6, 20/8, 17/9, 15/10, 19/11, 17/12 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 


