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Styrelsemöte SMC Örebro län den 11/3 2013 

  
Tid: 11/3  kl 18.00  
Plats: SMC´s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb) , Örebro. 
   
 
 

§1           Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

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

Alsätra, Ove Gefvert, Joacim Sandqvist och Claes Carlsson. 

§ 3 Anmält förhinder: Jonny Eriksson. 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Mikael Hamberg. 

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 8/4 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) Brev från SMC Riks angående Instruktörsdagarna; Det har kommit inbjudan och mail till 

MCT angående kostnader för instruktörsdagarna. Förslag finns att ta kostnaden på 

distriktet eller att deltagarna får betala själva. Tidigare förslag var att distrikten ska stå 

för kostnaden,  men MCT har lagt 3 olika förslag, varav inget har gått vidare. Frågan är 

nu vad anser vi som MCT? Claes anser att det måste vara beslut i ordförande 

konferensen hur vi ska gå vidare. Claes mailar förslaget till Ronny som tar med sig 

frågan till ordförandekonferensen.  

b) Brev från SMC Riks angående Instruktörsutbildningen; Den genomförs den 30 /8 till 1/9. 

Kostnad för denna kommer att diskuteras på ordförandekonferensen. Eventuellt ska 

distriken  ta kostnaden. Bidraget från trafikverket som tidigare gått ut till utbildningen är 

nästan indraget. Om distrikten inte ställer upp blir det ingen utbildning 

c) Brev NTF Värmland; Infobrev att NTF gör en kartläggning av intressenter och hänvisar 

till minskade stadsbidrag. 

 

§9            Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: Poker Run planeringsträff har 

genomförts den 14/3, Kumla MC Riders har meddelat att de ej kommer att vara med. 

b) Carlbarksmässan; Jacob var positivt förvånad att  det var 21 medlemmar som blev 

medlemmar iSMC. Även några familjer kommer utöver dessa. Kursverksamheten var 

intressant för många, MC- simulatorn kördes mycket, tankar kom från någon om att 

Forum skulle diskuteras, hemsidan är död tyckte någon. Joacim har gått ut med  
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frågorna; Vad vill du se på hemsidan? Vad ska vi bevaka? Inga svar eller feed back har 

kommit in. Vi prova ett nytt grepp på Facebook  att skriva om alldagliga ting eller inget 

viktigt för att se om det kommer respons. Det hålls vid liv att se att någon uppdaterar 

sidan. Kurser kommer att uppdateras som en huvudnyhet. 

 

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

                 även på Facebooksidan. Förslag att webbgruppen träffas och kollar detta. 

 

§11 Beslutspunkter  

a) Inköp lamineringsmaskin; Claes har hittat en laminatmaskin till A3. Styrelsen beslutar 

att köpa in denna. 

b) Kostnad för instruktörs utbildning; Information från Riks att de måste godkänna 

kostnaderna till aspiranterna för att de ska bli godkända. Vi måste besluta att ta 

kostnaden för kursen och resor till tre aspiranter á 3000Skr totalt 9000Skr. Styrelsen 

beslutar att lägga ut kostnaderna. 

c) Nycklar och kod, bunden till oss, får ej spridas. Vår kod är giltig 24 timmar /dygn och 

förslag är att ordinarie ledamöter får var sin nyckel och kod. Dessutom ansvarar var och 

enför att lägga ut för kostnad för om man tappar sin nyckel. Styrelsen beslutar att 

ordinarie ledamöter tar del av var sin nyckel och kod.  

  

§12 Kommande aktiviteter 

a) Däckkvällen; Claes ansvarar kl 18.00 på Däckia den 13/3 med sedvanligt program. 

SMC School visar en videosnutt och diskuterar om ABS bromsar  och sen allmänt 

umgänge. Anmälan till Däckia. 

b) Poker Run 2013; Klubbarna är kallade till möte och gruppen har även fått med 

Networks MC, BMW-klubben eventuellt också. 

c) SMC kortegen/Annikas minnesfond 6 juni; Kumla Riders mailas av Ove för att kolla av 

angående tillståndet. 

d) Öppet hus i lokalen? Onsdagen den 29/5, detaljer tas upp på nästa möte. 

e) Springmeet Marieberg 6/6, mailar Ann-Helene den text som kommit från Sofie, skickas 

till hela styrelsen för kännedom. 

 

§13  Fortbildningar SMC School;  Alla kurser är bokade. Avrostning blir den 27/4, och annons 

                   kommer ut i  NA för att se om vi kan få fler deltagare. 9 st Knixtillfällen som ligger varannan  

                   söndag. Den 7/7 är det Tjejknix. Instruktörsdagarna i sommar har planerats in. Vi har eventuellt  

                  fått ett nytt bokningssystem från SMC för bokningar till kurserna. 

 

§14 Stopdatum MC -Folket; Måndagen den 18/3 är det manusstopp och tidningen kommer ut v 16. 

 

§15 Ekonomi 

a) Ekonomisk redovisning; (behållning på konton, utgifter/intäkter sedan föregående 

styrelsemöte (specificerat), samt resultat och balansrapport.) Ann-Helene rapporterat 

och Styrelsen godkände rapporten. Hjälmaren runt är fortfarande inte inbetalt. 

b) Profilkläder; Mikael och Pia rapporterar om de två förslagen vilka offerter tagits in. Micke 

tar kontakt med Klys för att kolla av med nya tryckeriet i Skåne. Frontline kontaktas 

också för ytterligare pris. Brodyr fram på bröstet på vänster sida med blå/gula stygn, vit 

text bak med SMC Örebrodistriktet. 
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c) Kansliet; Gällande möbler har Ann-Helene och Joacim kollat på olika alternativ. Förslag   

     fanns på en soffa, några stolar och ett litet bord samt ett skrivbord och några hyllor.   

     Styrelsen ansåg att kostnaden för detta skulle vara rimligt med ca 5000 Skr. Joacim och  

     Ann-Helene letar vidare.  

 

§16 Beslutslogg (genomgång av tidigare beslut) Pia rapporterade loggen. 

 

§17 Övriga frågor 

a) Flygdagarna; den 3-4/8, finns inte så mycket info ännu. Återkommer. 

 

§18  Nästa möte, den 22/4 kl 18.00 

 

§19 Mötets avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

 
 

 

 

------------------------------------------------- ______________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund 
Ordförande                                                                                 Sekreterare      

                                                                                

                                                         ________________________ 

                                                         Mikael Hamberg    

          Justerare  
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