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Styrelsemöte SMC Örebro län den 18/6 2018 

Nr 7 verksamhetsåret 2018. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: SMC:s lokal Mellringestaden  

 
§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hans Risberg, Pia Westlund, Claes Carlsson, Stefan 
Heidgren, Ove Gefvert, och Mats Schaffer. Joacim Sandqvist, 10 min sen ankomst. 
Revisor Hanna Fjeldstad närvarade. Meddelat förhinder: Anders Nordqvist 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert och sista justeringsdag 26/6 -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: Grus Workshop och grusexamineringskurs i Säfsen den 1-

3/6 – 18.   
 b) Knix: knixkurs den 3/6 som var överfull av deltagare. Extra hjälp från  

Värmland, allt funkade bra. 
 c) Poker Run 19 maj: mycket raksträcka i östernärke, vart tog småvägarna 

vägen?, ska klubbarna var SMC: anslutna som medverkar? Alternativa 
matalternativ? 7960:- varav 1000 till 1:a pris, 160 deltagare. 

 d) SMC-kortegen/Annikas Minnesfond 6 juni: flöt som det brukar, bra. Alternativ 
ny vägdragning i Örebro 8785: - 157 deltagare. 

 e) Hjälmaren runt 25 aug: start på samma plats som ifjol, 2 personer från SMC 
tar hand om betalning, 2 pers på parkeringen i Hjälmargården, Carolina. Kaffe 
o korv samma deal som i fjol. Götlunda glass blir kontaktad av Hasse. Erik 
och Hasse tar ansvar för starten. Pia parkeringen på Hjälmargården.   

  f) Andra rapporter/orientering: inget. 
 
   
§ 7 Åtgärdslistan( löpande och /eller pågående ärenden) 

 Styrelsen beslutar att avstå från att söka utvecklingsfond från SMC. 

 Styrelsen beslutar att beställa 400 st bandanas från SMC Riks. 

 Styrelsen beslutar att kassören förvarar och beslutar om bankkortets användning. 

       

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
 a)  Riks Valberedningens önskan att besöka kommande styrelsemöten: 

planerade besök i distrikten. Önskan finns om att lokala valberedningen kan 
medverka. Annica Åkerström Olofsson kommer att besöka oss. Erik mailar 
Gert och Ann-Helen om våra kommande styrelsemöten med önskan om att 
de kommer att delta. 

 b)  Tackbrev från barncancerfonden: 24 360 -16, -17, -18 års insamling från 
Poker run. 

  c)  Andreas Funk: undran om när Hjälmaren runt går för att få info. Erik ringer 
upp Andreas. 
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 d)  Mail från Petra: storbeställning från Riks på bandanas. Idépoolen trycker dem 
men kommer att distribuera till varje distrikt. 12,50/st med SMC loggan på. 
Distrikten bestämmer själva om hur de ska hanteras, ges bort, säljas eller 
annat. Sista datum för beställning är den 29/6. Vi gör en beställning på 400 st. 

 
   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad. 28/6-18 gruskurs 1/7 knix, 19/8 knix, 

20/8 styrelsemöte. 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar. Kontoställningar rapporteras varje möte och läggs till 
protokollhandlingarna i pärmen. Önskemål finns att göra en budgetuppföljning vid 
augustimötet och kommande var 6:e månad. 
a) Försäljning av presentkort gällande SMC Örebros kurser: 1 års giltighetstid på 

numrerade presentkort. Kan vi fixa en beställning via webben som går via 
kassören? Joacim frågar Jonny på kansliet. 

b) Riktlinjer för användning av vårt nya Swedbankkort: I samband med köp av 
SIM kort blev det tvingande att köpa Swedbank kort. Förslag är att det finns 
hos kassören och i NÖDFALL används och med kassörens medgivande. 

 
 
§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket, distriktspalten: webben uppdateras 

med bilder och Hjälmaren runt, 13/8 stoppdatum, utgivning v38. Joacim tar ansvar för 
facebook och info till Hjälmaren runt. 

 
§12        Övriga frågor 

a)  Innehållet i deltagarlistornas för våra kurser: kassören vill ha mer specifikt hur 
mycket som inkommit och vad som är kontant eller svischat vid kurserna. Stefan 
och Claes fixar ett system så att det fungerar för kassören. 
 

 
§13 Nästa möte tisdag den 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 
                                                                                

     ____________________ 
     Ove Gefvert 

     Justerare 


