
 
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 13/5 -13 
 
Tid: 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, Pia Westlund, Jonny Eriksson, Claes Carlsson, Lennart 

Jacobsson, Ann-Helene Alsätra och Ove Gefvert. Även valberedare Roger Cassman 

närvarade på mötet. Frånvarande: Mikael Hamberg. 

§ 3 Anmält förhinder: Joacim Sandqvist 

§ 4 Till justerare av dagens protokoll valdes Lennart Jacob Jacobsson.  

§ 5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 31/5 -13.  

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet efter tillägg. 

§ 7          Föregående mötesprotokoll,  Läggs ut på Örebrodistriktets hemsida. 

§ 8 Skrivelser: Inkomna: 

a) Brev angående Distriktstian: nya uträkningen för distrikten och frågan var om 

det fanns några synpunkter från styrelsen? Utvecklingsfonden är ännu inte 

klar, Styrelsen har inga synpunkter på skrivningen. 

b) Mail från SMC School angående Dokument vid kurs. Vid skada på kurstillfälle 

skall skadan  rapporteras inom 24 timmar. 

c) Mail från SMC Riks till vägspanarna: För kännedom till alla vägspanare. 

d) Landstingetinbjudan: överenskommelse om landstingsbidrag med möte tisdag 

28/5 för vidare diskussion, Ann-Helen deltar tillsammans med Pia. 

e) Landstinget dags att söka bidrag: senast 30 juni 2013. 

f) SMC Rättsfond: Tack brev från SMC Riks för bidraget. 

  

 Utgående: inga utgående. 

 

 

§9           Rapporter: 

a) Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde: School: 

funktionärsvästar ej beställda. Club: jobbar för fullt med aktiviteter.  

b) Planeringsmötet angående Poker Run 2013: sista planeringsmötet inför 

Poker Run. BMW fick uppdraget att kolla sista sträckan, YCC beslutar om en 
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sträckning och priser skall samtliga medverkande klubbar lämna till ATM, 

även skyltar finns. NBMC bemannar starten samt stöttar upp vid målgången.  

c) Ordförandekonferensen: hölls i mars där alla i Riks presenterade sig, 

diskuterade verksamheter, ekonomi, distriktstian, info om vad som kommer 

att hända och jubileumet i Uppsala. 

 

§10           Webbsidans uppdatering/ansvarig: uppdateras, Facebook. 

 

 
§11           Beslutspunkter: 

a) Priser Poker Run 2013: Förslag att SMC Örebro lämnar 5 priser på Knixkurser 

inom Örebro län. Styrelsen beslutar att skänka 5 presentkort till Poker run 

2013. 

 

§12 Aktiviteter: 

a) Poker Run 25/5 2013: alla behöver medverka, gärna instruktörerna också.   

     Medverkande, Ove, Pia, Claes, Jonny, Ann-Helene, Lennart, Claes kollar    

     med instruktörerna vilka som kan medverka. 

b) Öppet hus 29 maj Kl 18.-21: Annons på hemsidan, tårta till 50 personer köps   

     in, tipspromenad med knixkurs som vinst, som beslutades förra mötet. 

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

     från Kumla. Samling kl 10 på torget och avfärd kl 11. Ove, Ronny och Pia  

     representerar. Polistillstånd på Kumla torg och färdväg är klar. 

d)  Motordagarna Täby flygplats 3-4 augusti, (Micke ta kontakt med Petra hon  

      har info om träffen): hänskjutes till nästa möte. 

e) SMC dagen 11 augusti: hänskjutes till nästa möte 

f) Hjälmaren runt 31 augusti. Inbokning med Nerikes Bikers angående möte. 

g) Årsmöte distriktet 7 september: beslut att en arbetsgrupp bestående av Pia   

     och Ann-Helen ordnar lokal och mat med deadline 31 maj. Styrelsen  

     beslutar att det är ok med mailbeslut till alla i styrelsen. 

 

 

§13 Fortbildningar SMC School:  

a) Avrostningskursen med 16 stycken deltagare har genomförts som krockade med 

andra aktiviteter tyvärr. Knixkursen den 12/5 som fungerade bra och de andra 

knixarna löper på. Vi måste få upp en nyhet på hemsidan om tjejknixkursen den 7/ 

-13. Styrelsen godkände rapporten. 

  

 

§14 Stopdatum MC-Folket: nr 6 3/6 ,nr 7 13/8 

 

§15 Ekonomi 

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

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

från Ann-Helene. Rapporten godkändes av styrelsen. 
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b) Profilkläder: Jackorna inköpta hos NEH men brodyrkort saknas på texten, Pia 

fortsätter efterforskningar på denna. NEH har lagt jackornas brodyr på kö hos den 

leverantör som ska brodera. 

 

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

   

§17 Övriga frågor: inga frågor 

 

§18            Nästa möte: måndag den 10 juni kl 18.00, verksamhetsplanering och budgetförslag  

                  inför året 2013-2014. 

  

§19 Mötets avslut. 

 
 

 

 
    
 

 ______________________                                                     ________________________ 
 Ronny Overgaard                                                                Pia Westlund 

 Ordförande                                                                                Sekreterare       

                                                                                

_________________________ 

   Lennart Jacobsson 

   Justerare 

 
 

 

 

 

 
 


