
 
Sveriges MotorCyklister 
Adress: c/o Ronny Overgaard, Von Rosensteins väg 11, 692 37 Kumla  

Mobil: 070 – 210 00 47 

E-post: ronny.overgaard@telia.com, web: www.svmc.se/orebro 

Styrelsemöte SMC Örebro län den 4/2 2013 

  
Tid: 4/2  kl 18.00  
Plats: Stålshoppen, Osmundsgatan 6, Örebro. 

 
 

§1           Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Mikael Hamberg, Lennart Jacobsson, Pia Westlund, 

Ann-Helene Alsätra, Ove Gefvert, Jonny Ericsson, Joakim Sandqvist och Claes 

Carlsson. 

§ 3 Anmält förhinder: ingen 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert. 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 22 februari 2013.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll: Godkändes av mötet och lades till handlingarna. Läggs ut 

på Örebrodistriktets hemsida. 

§ 8 Skrivelser: Inkomna: 

a) Mail från medlem angående SMC Sport, frågor om vi bedrev kurs 1 o 2 på 

storbana, medlemmen hänvisad till Riks för mer information. 

b) Inbjudan till Informatörsträff och ordförandeträff. 

c) Policydokument från Riks.  

d) SMC Riks Patrik Eriksson kom med förfrågan till MCT angående 

instruktörsutbildning. 

 

        Utgående: 

e)  Svar till medlemmen angående SMC Sport. 

 
§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: pubkvällen genomförd 

med fem deltagare.  

b) Lokalen; inget kontrakt skrivet ännu men två ur styrelsen har kollat 

kontorsrummet medan förrådet ännu är ovisst vilket som menas till uthyrning. 

Ronny tar kontakt för att reda ut detta. Kontraktsdatum finns inget ännu. 

 

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: Alla hjälps åt att fylla på med små nyheter och  

                 även på Facebooksidan. 
 

§11  a)   Motorsportveckan i Karlskoga v24.10-16/6; Från Karlskoga kommun har   

                              aktörer tagit kontakt med Claes med förfrågan om SMC kan ställa upp. Det    

                              ska byggas en supermotardbana vid flygfältet, finnas utställare/ handlare,  
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                              grilltält/mattält mm. Frågan fanns om SMC vill anordna tävlingar i samband  

                              med SMC sport eller anordna en knixkurs eller om vi vill ställa upp med  

                              information till nya medlemmar. Undran fanns om vi har möjlighet att hjälpa till  

                              att bygga banan? Fortbildning skulle kunna ordnas framöver på den  

                              supermotardbana som byggs. Marknadsföring av eventet av SMC?  Styrelsen  

                              ger Claes i uppdrag att jobba vidare med detta. 

b) Springmeet Marieberg den 6/6-13; I samband med motorcykelns dag ställa ut 

motorcyklar vid Marieberg när Springmeet har bilutställning. SMC kommer att 

marknadsföra eventet. Kontakt tas med Håkan (ansvarig mc delen) där 

styrelsen ger Pia ansvaret för info. Manus till Springmeet absolut senast 12 

mars. 

c) Angående tillståndet till Annicas minnesfond tar Ronny kontakt med Kumla 

Riders. 

 

§12 Gulingen, infobladet till medlemmar, vad skall finnas med? Samma innehåll som ifjol,  

                  kurser och aktiviteter. På baksidan finns SMC:s 50årsjubileumet med och Springmeet  

                  Marieberg eventet.  

  

§13 Kommande aktiviteter 

a) Fikakväll den 27 februari på Hälls konditori, Stallbacken. 

b) Carlbarksmässan 1-3/3; Mikael och Lennart tar in anmälningar om man kan 

ställa upp o jobba på mässan. 

    c)   Däckkväll hos Däckia; 13/3 kl 18.00 Claes ansvarig. 

                 d)   Pubafton 6/4 Pitchers, tänk på att vi syns för medlemmarna! 

                 e)   Första Hjälpen HLR datum ej fastställt ännu. Jenny Anderfors återkommer om  

                       datum.  

f)   Instruktörsutbildningen 20 april, ej klart med lokal. 

 

§14 Carlbarksmässan; planering om när och vem som gör vad. Mässinformation kommer  

                  att skickas ut med förhållningsregler mm. Obs att profilkläder ska användas till  

                  mässan. Material tar Ronny ansvar för och ser till att de tillhandahålls till mässan.  

                  Claes tror att vi kan låna mc-simulatorn till mässan och dator tas med för att anmäla  

                  medlemmar direkt men även blanketter för nyanmälan kommer att finnas. Bord finns 

                  hos Carlbarks. Ann- Helen fixar dit simulatorn om den kan lånas. 

 

§15  Läns informatörens deltagande i länsinformatörsträff den 23-24 mars i Upplands- 

                  Väsby.SMC riks inbjuder till träff och står för kost, logi och kurs. Distriktet står för    

          resekostnaderna. Styrelsen beslutar att distriktet står för kostnaderna. 

 

§16      SMC riks inbjuder till ordiskonferens, 23 – 24 mars i Upplands-Väsby där kostanden  

                  går sedvanligt på distriktstian.  

 

§17 Profilkläder; Pia och Micke har tagit fram två jackor till påseende och styrelsen har  

                  förslag på att det tas fram två förslag för att se hur de ser ut i verkligheten med brodyr  

                  eller tryck. Även ett komplett pris tas fram. De som ingår i beställningen är  

                  valberedningen, 2 personer, instruktörer 11stycken, styrelsen 9 personer, där totalt 17  

                  jackor ska beställas och kunna kompletteras i framtiden för nytillkomna. Styrelsen  

                  beslutar att Mikael och Pia tar fram de två förslagen till nästa möte. Kontakt tas med  
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                  Riks för att få tag i brodyrkort om sånt finnes. De tar också kontakt med Mc folket för  

                  att få in loggan på jackan som eventuell sponsring. 

 

§18 Policy kränkande särbehandling och jämställdhetsplan, läses av alla involverade i  

                  SMC Örebro län. Alla läser, även instruktörer och valberedningen.  

 

§19 Fortbildningar SMC School. Inget nytt. Claes kollar av om en vardagskväll är ok för 

instruktörsträff. Avrostning eventuellt den 27 april, återkommer senare med definitivt 

besked. Den obligatoriska fortbildningen för instruktörer är för Örebro distriktet den 20 

april. 

 

§20  Stopdatum MC-Folket; Joakim rapporterar att manusstopp var i måndags den 28 /1. I 

                  två tidningar har det ej förekommit någon spalt pga olika orsaker. I nr 4 kommer  

                  gulingen. En uppmaning till medlemmar om att skicka förslag till Jocke om vad som 

                  ska dryftas i spalten. I kommande nr 4 är 18 mars manusstopp, utkommer 15-17/4, nr  

                  5 manusstopp 22/4 och utkommer 20-22/5. 

 

§21  Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning, (behållning på konton, vilka utgifter/intäkter sedan 1 

november 2012.) Ann-Helene rapporterade ekonomin.  

b) Distriktstian bidraget kommer i juni som vanligt. 

c) Hjälmaren runt 2012 intäkterna som bidrag till Riks rättsfonden ännu ej inbetalt. 

d) Lokalkostnad kommer att ligga på 15 400 Skr/år. Vi klarar oss med endast kontor 

till att börja med. Förråd kostar från 5500 Skr /år utöver beroende på storlek. 

Ronny kollar upp förrådkostnaderna och får fria händer gällande kostnad. 

 

§22 Poker run; Poker run kör vi den 25/5 2013 och vi har en ansvarig för aktiviteten där  
                  Lennart Jacobsson kallar till nästa träff. 

 

§23  Övriga frågor 

a) Lokalfrågan ser vi att det finns ett behov av en fast punkt i Örebro där medlemmar 

kan komma förbi. Diskussion om kontorets innehåll av möbler där det kom ett 

förslag på  en grupp som kollar upp möbelinventering som är funktionell till 

kontoret, Joakim och Ann-Helen får uppdraget. 

b) Trafiksäkerhetens dag; I Karlskoga den 25/5 -13 där det kommer att hända saker 

som främjar trafiksäkerhet. Utställning av motorcyklar där kanske Karlskoga MC 

vill ställa ut? Krockar med Poker run som är samma dag så vi tackar för visat 

intresse men tackar nej till inbjudan.  

c) 26/6 Karlskogadagen; Jonny meddelar att hela stan är involverad Karskogadagen, 

band som spelar i Ekmansdalen och motorcykelutställning på torget i Karskoga. 

Frågan är om vi ska medverka eller ej? Två veckor innan har vi nyss varit där på 

motorsportveckan, så vi återkommer med detta till nästa möte. 

d) Flygdagar 3-4/8 på flygplatsen i Örebro med alla typer av flyg, band som spelar, 

mat och pubtält mm. Vilden från Vilhelmina och Carlbarks generar en kostnad, 

diskussion med Klys om ett eventuellt reportage i MC-folket. Mikael får i uppdrag 

att kolla upp mer och lyfter det vid nästa möte. 
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e) På Storkurshelgen i november 2012 togs det upp angående mailadresser, om det 

är intressant att få ”personlig” mailadress till ”smc ordförande”, ” smc kassör” mm. 

Vi gör en intressekoll och Joakim tar reda på mer om SMC som domännamn.  

 

§24   Beslutlogg; Pia rapporterade. 

 

§25  Nästa möte 11 mars 2013. 

 

§26  Mötets avslutande. 

 
    
 

 ______________________                                                     ________________________ 
Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund 

Ordförande                                                                                 Sekreterare      

                                                                                

                                                         _________________________ 

             Ove Gefvert  

             Justerare  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


