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Styrelsemöte SMC Örebro län den 19/11 2018 
Nr 11 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, Claes Carlsson, Stefan Heidgren, Ove 
Gefvert, Mats Schaffer. Valberedning: Ann-Helene Alsätra. Förhinder: Hasse Risberg, 
Anders Nordqvist och Joacim Sandqvist. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert och sista justeringsdag 26/11 -18. 

§ 4 Dagordningen godkändes med tillägg.  

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

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
 a) Instruktörsmötet 10/11: Claes rapporterar att mötet var trevligt och 

nödvändigt.  
 b) Storkurshelgen 17-18/11: Pia rapporterar från Infomötet där mycket 

information kom från Riks. MCT rapporterar att distrikten fick rapporter vad 
som hänt/händer, råd o riktlinjer 3.0, hur skriftlig kommunikation ser ut mellan 
instruktörer. Ann-Helene från valberedningen, vad som sker under hela året, 
tips o verktyg hur man kan jobba, instruktion för alla olika ansvarsområden i 
styrelsen, känns inspirerat. Erik rapporterar från ordförandemötet att erbjuda 
körskolor att få komma för att öka medlemsantalet, mc-pedagogerna på 
körskolorna kan erbjudas plats på knixkurser, Start to ride i ett distrikt föll inte 
väl ut. SMC fick godkänt i certifieringen SMC Schools kursverksamhet från 
DVR på uppdrag av EU och en dragning av Strateg om hur vi ska samtala i 
sociala media. 

 c) Andra rapporter/orientering: Rabattställen rapport klar för distribuering till 
Riks. 

 
   
§ 7           Åtgärdslistan( löpande och /eller pågående ärenden) 

  

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
 a) Kostnader ”Gulingen”. Fråga om Gulingens kostnad och relevans till att fortsätta 

med den. Bordläggs.   
b)  Klädinventering: mörkblå piketröja till alla, utskick kommer snarast, kostnad betalas   
av Riks 
c)  Intresse från Hjälmargården, styrelsemöte/distrikt/ årsmöte 2020 
 
Styrelsen beslutar att 

   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  

a) 19/11 Möte med Nerike Bikers MC för utvärdering av Hjälmaren runt. 
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b) Januari: möte med Örebro Convention Bureau ang att ev. söka SMC årsmöte 
2020. Erik meddelar ÖCB att välkommen den 21/1 kl 18.00-18.15 + tid för 
frågor. 

c) Poker run kommer att köras den 18/5 2019. 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning via Erik 
 

§11  Webbsidan uppdatering, Ove lägger in datum för årsmöte och övrig info. Jocke 
ansvarar för spalten i MC folket Nr 1/19, 29/10 utgivning v 49.  

a) Styrelsejobb/funktionärer eftersöks i Joacims nästa spalt! Joacim är meddelad av 
Erik. 

 
§12  Övriga frågor:  

a) Anmäl till Gert om ni inte står till styrelsens förfogande för fortsatt styrelsearbete. 
En plats till förfogande som suppleant. 

b) Årsmötesdatum: lördag den16/2 -19  
c) Preliminära datum till vårens styrelsemöten: 21/1, 16/2, 18/3,15/4, 20/5 och 17/6. 

 
§13         Nästa möte den 21/1 2019 kl 18.00 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Ove Gefvert 

     Justerare 
 
 
 


