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Styrelsemöte SMC Örebro län den 17/9 2018 

Nr 9 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 Joacim Sandqvist. Förhinder: Anders Nordqvist och Mats 
Schaffer.  

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert och sista justeringsdag 24/9 -18. 

§ 4 Dagordningen godkändes med tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
 a) SMC School/MCT: inget nytt. 
 b) Knix: sista knixen för säsongen avlöpte bra och nöjda och återkommande 

deltagare. Deltagarna mycket nöjda med instruktörerna. 
 c) Hjälmaren runt 25 aug: NBMC önskar ett möte med oss inom arbetsgruppen 

för Hjälmaren runt. Vi bokar upp ett möte den 19 november kl 19.30 som 
förslag. Ny rutt tillbaka till den gamla? Roligare vägavsnitt på norra sidan sjön. 
Samlad start. Flytt av eventet p.g.a. två stora klubbar i länet som har egna 
helgresor. Ingen återträff efter körningen. Sen info om tillfället? Många 
körningar som konkurrerar och utbudet stort. Vädret? 

 d) Andra rapporter/orientering: rapport från Riksträffen. Resurskontakt togs. 
  Rapport från Start 2 Ride 
  
 
   
§ 7 Åtgärdslistan( löpande och /eller pågående ärenden) 

 Styrelsen beslutar att  

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
 a) Översyn och fördelning av rabattavtal: fördelat och klart 
 b) Diskussion med NBMC om Hjälmaren runt: bokat möte 
 c) Ägarbyte av Mellringestaden: säljs till en privat fastighetsförvaltare.  
 
   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  

a) Bowling 24/11ev byta av datum till den 10/11-18 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar. Kontoställningar rapporteras varje möte och läggs till 
protokollhandlingarna i pärmen.   
 

§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket 24/9 utgivning v 43, 22-28/10 sista för 
året, distriktspalten:  
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§12        Övriga frågor: inga 
 
 

§13         Nästa möte tisdag den 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 


