
 
 

 
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 22/4 -13 
Tid: kl 18.00  
Plats:, SMC´s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb) , Örebro. 

 
 

§1           Den för dagen utsedde Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Närvarande: Joakim Sandqvist, Pia Westlund, Claes Carlsson, Lennart Jacobsson, 

Ann-Helene Alsätra, och Ove Gefvert. Ronny deltog i mötet från kl 19.45. 

§ 3 Anmält förhinder: Ronny Overgaard, Jonny Ericsson och Mikael Hamberg 

§ 4 Till mötesordförande fanns förslag på Joacim Sandqvist. 

§5 Till justerare av dagens protokoll valdes Claes Carlsson. 

§ 6 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 3/5 2013.  

§ 7 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

§ 8          Föregående mötesprotokoll, februari och mars: Godkändes av mötet och lades till 

handlingarna. Läggs ut på Örebrodistriktets hemsida. 

§ 9 Skrivelser: Inkomna: 

a) Information från SMC riks angående resursvästar: Claes rapporterar att Riks 

tagit fram en väst med texten ”funktionär” som är grön. Syftet är att vi ska ha 

ett enhetligt utseende när vi arbetar på bana. Västarna behöver uppdateras, 

de gamla är felaktiga och slitna. MCT har fått info om detta och distrikten 

kommer att få stå för kostnaden eller alternativt funktionärerna själva.  

b) Mail från medlem ang. adventureåkning: Claes har läst mailet som var kort 

och någon ville delta   

c)  Mail om nytt rabattställe Café R50, Gullsmedshyttan: läggs in på forum och 

facebook 

d)  Mail från SHRA i Lindesberg: Angående deltagande se §12. 

e) Inkommit mail från NTF Värmland som tagit över det rikstäckande arbetet och 

vi har fått en inbjudan om deltagande i infomöte. 

 

  Utgående: 

 

f) Svar på paragraf 8b att vi ska diskutera det i styrelsen och återkomma med  

svar 

      g) Paragraf 8e svaret blev att vi har styrelsemöte samtidigt och kan tyvärr ej 

deltaga. 
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§10           Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: 

School: genomgått den nya instruktörsutbildningen i helgen om aktiverande 

pedagogik. Vilka kurser som är på gång framöver och att instruktörer och 

deltagare anmäler sig via nya systemet. 

Planeringsmötet angående Poker Run 2013: Ronny har skickat ut 

minnesanteckningar från mötet 

b) Ordförande konferensen hänskjutes till nästa möte 

c) Informatörs/webmaster mötet: Joacim deltog i mötet där det hölls 

diskussioner om det nya mediasystemet från Riks. Även säljutbildning med 

Stefan Lindström som var uppskattat. Petra rapporterade om det nya 

mediasystem av media-material på nätet – att kunna lägga in egna bilder i 

systemet, färdiga mallar och sen skriva texten och allt blir enligt den grafiska 

profilen. Leverans tid upp till tio dagar. Gamla nr av MC-folket finns om det 

behövs till evenemang. En ny typ av Par-kampanj utskick till 100 000 ej 

medlemmar kommer att sändas. Prova på mc kommer att finnas på olika 

platser i Sverige. 50årjubileet med flaggkörning där Iron Butt blir tillfrågade att 

hålla i en sammanhängande flaggkörning. En styrgrupp tar vidare kontakt 

med Iron butt. 12 maj körs 125:ans dag i med Iron Butt Jönköping. 

d) Nytt rabatt ställe Café R50, erbjuder 15% mot uppvisande av medlemskort. 

Joacim lägger ut på hemsidan och på Facebook. 

 

  

§11           Webbsidans uppdatering/ansvarig:  Hemsidan fylls med information och aktuella   

                  Händelser, Facebook sidan är det mer aktivitet  

Då det går snabbt att sprida information och man når många väldigt snabbt, men 

ordinarie hemsidan måste fortfarande vara aktuell. Synpunkter har kommit från 

medlem om att det är viktigt att distriktets forum också är aktuellt. 

Joacim håller på att rensa, som är ett megajobb, mycket gammalt med sidor och info 

och  bilden på gamla styrelsen ska bytas ut. 

 

 
§12           Beslutspunkter: 

a) Deltagande vid Test & Tune på stripen i Lindesberg den 27 april: 

Styrelsen beslutar att tacka nej till deltagande pga Avrostningskurs. Pia mailar 

Tommy 

b) Deltagande vid Vårmönstringen i Lindesberg den 11 maj. Styrelsen beslutar att 

tacka nej till deltagande pga att det inte gav någon ny medlem sist vi deltog som 

parkeringsvakter. Pia mailar Tommy 

c) Närvarande vid Öppet hus vid besiktningen för MC i Lindesberg den 29 april: 

Styrelsen beslutar att vi deltar om möjlighet finns. Pia meddelar Tommy. 

 

§13 Aktiviteter: 

a) Springmeet 4 maj: vilka kan medverka? Ove, Ann-Helene ställer upp förmiddag. 
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        Pia ansvarig. 

b)   Poker Run 2013,: alla behöver medverka gärna instruktörerna också. Claes 

mailar till instruktörerna om hjälp, tygpåsar fixar Ann-Helene 2 st. Kortlekar finnes. 

c) Öppet hus 29 maj: Tårta bjuder vi på, ca 50 personer och Jacob kolla priser, Tid kl 

18.00- 21.00, info på hemsidan och Facebook. Mail till alla medlemmar och alla 

klubbar som Ronny distribuerar. Affischer som Joacim ordnar. Pia gör en 

tipspromenad med knixkurs som vinst. 

d) SMC kortegen/Annikas minnesfond 6 juni: SMC behöver vara med att köra från 

Kumla med några representanter. Pia, Ronny och Ove utgår från Kumla. 

e) Bike Weekend Party 26-28 juli: vilka kan medverka? Ronny kommer att ta kontakt 

med Mike Luff, återkommer med mer info nästa möte. 

f) Motordagarna Täby flygplats 3-4 augusti: Riks har frågat oss om vi känner till 

eventet. Åter nästa möte. 

g) SMC dagen 11 augusti: Joacim och Mikael ansvariga och har ej diskuterat den 

dagen ännu med innehåll, ska diskutera vidare och återkommer nästa möte. 

h) Hjälmaren runt 31 augusti: Ingen mötesträff ännu, återkommer. Ann-Helen bokar 

Herrfallet redan nu. 

i) Årsmöte distriktet 7 september: ansvarig Ann-Helene som kollar bokning på café 

Skogen. 

j) Motorsportvecka v 24: Claes ger mer info och får uppdraget att jobba vidare med 

frågan. 

 

§14 Fortbildningar SMC School: se rapporter 

a) Första hjälpen kurs 23/5 kl 18.00: går ut en separat inbjudan till instruktörerna från 

Claes och till övriga medlemmar. Läggs ut på hemsidan forum och Facebook. 

  

 

§15 Stopdatum MC-Folket: 22/4 -13 

 

§16 Ekonomi 

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

styrelsemöte (specificerat), samt resultat och balansrapport.) Godkänd rapport 

från Ann-Helene. 

b) Profilkläder: förslaget om jacka Matterhorn, svart jacka med vit logga brodyr. En 

SMC logga på bröstet och samma logga med texten ”Örebro län” på ryggen. 

Styrelsen beslutar att köpa in 18 st jackor till styrelsemedlemmar, instruktörer 

och valberedare.  Pia beställer och ordnar brodyrkort. 

c) Eventuellt inköp av resursvästar, (§9a) ej namnade kan beställas. Styrelsen 

beslutar att köpa in 5 st beställes i olika storlekar. 

d) Kontorsmöbler: Jocke och Ann-Helene har kollat annonser på blocket. Alternativen 

som finns idag är ett skrivbord som man kan sitta runt och lite fåtöljer som är 

lagom stora. Återkommer nästa möte med möbler? Deadline den 29/4 till Öppet 

hus. 

 

§17 Beslutslogg (genomgång av tidigare beslut) Pia rapporterade. 
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§18 Övriga frågor 

a) Adventure körning (§ 9 b) en medlem, Martin Eves, har ett intresse att driva en 

sektion inom distriktet för de som är intresserade av denna körning. Vi behöver 

inom styrelsen utse en ansvarig som kan vara med och styra upp detta arbete så 

att det går i SMC anda. Förslag är att det är någon med erfarenhet av 

gruskörning, kan även vara intressant med ett samarbete med BMW Sverige i 

denna sektion. Vad tycker styrelsen? Claes blir tillfrågad och kontaktar Martin 

Eves för mer info. 

 

 

§19  Nästa möte, Förslag måndag den 13 maj. kl 18.00,  

 Möte efter det, förslag 10 juni, verksamhetsplanering/budgetförslag inför 2013/2014 

 

§20 Mötets avslut 

 
 

 

 
    
 

 ______________________                                                     ________________________ 
Joacim Sandqvist                                                                 Pia Westlund 

Mötesordförande                                                                        Sekreterare      

                                                                                

                                                         _________________________ 

             Claes Carlsson 

             Justerare  
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