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Styrelsemöte SMC Örebro Län 2011-10-11 
 

Plats: Karlskoga MC:s lokal, Pressarvägen 6, Karlskoga.   

  

 

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Jonny Ericsson, Ann-Helene Alsätra, Lennart 

Jacobsson, Joacim Ove Gefvert, Pia Westlund 

 

§3 Anmält förhinder: Claes Carlsson ersattes av Lennart Jacobsson. 

 Mikael Hamberg, suppleant. 

 

§4 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove G. 

 

§5 Det beslutades att sista dag för att justera är den 7/11 2011. 

 

§ 6 Dagordningen godkändes efter tillägg. 

 

§ 7            Konstitutionsprotokollet från 2011-09-10 är justerat och lades till handlingarna. 

 

§ 8 Skrivelser: 

Inkomna: 

a.  SMC Riks storkurshelg 

b.  Rabbisbladet från Gotland 

c.  Skrivelse angående klubbanmälningar till SMC boken, hur dessa skrivelser ska göras 

med ny rutin. 

d.  NTF lyktgubbar, medverkan från SMC. 

e.  Reklam från barncancerfonden om erbjudande att köpa julkort. 

 

§ 9            Rapporter: 

a. MCT (Motorcykel i Trafik) rapporterar att en grundinstruktör är anmäld till AIA 

(Avancerad Instruktör Aspirant) 

 

§10          Ekonomi: 

a. Ekonomi som angavs vid årsmötet gäller, inga siffror delgavs. 

b. Valberedningens deltagande på Storkurshelg som anordnas av SMC: valberedningen 

       bör få chans att delta. Tidigare har möjligheten inte funnits, men de bör kunna skapa 

       kontakter och kännedom om ledamöter. Beslut fattades om att de ska få följa med,  

       inbjudan kommer direkt efter mötet. 

c. Bullermätare: Claes föreslår att det köps in en bullermätare, det ingår i råd och 

riktlinjer och kommer att bli krav. Det finns ännu inget krav vid motorbanan Täby, men 

vi bör tänka på en god arbetsmiljö, kostnaden är ca 700 Skr för den bullermätare som 
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rekommenderas från SMC Riks. Mätningen utförs då hojarna passerar förbi. Mötet 

beslutade att köpa in en bullermätare. 

d. Fredagsmiddag vid Storkurshelgen. Ann-Helene kontaktar hotellet om middagen. 

Mejlkontakt om beslut. 

e. Reseräkning: Info från Ann-Helene, genomgång av att skriva reseräkning. 

 

 

§11  SMC boken 2012: 

                Företag som lämnar medlemsrabatt behöver rapporteras in igen eftersom avtalen upphör i 

samband med att nytt verksamhetsår inträder. Detta också att alla ska få ny information 

om medlemsrabatteran i SMC boken - 2012. De företag som lämnade medelemsrabatt 

föregående verksamhetsår måste besökas igen för fortsatt medverkan och för att förnya 

rabatt för innevarande verksamhetsår. För varje ställe som lämnar medlemsrabatt ska vi 

ha in avtal med underskrift samt att varje ställe ska skrivas in på webbsidan. Deadline 15 

nov. 

 

       Företagen som ska uppsökas delas upp mellan styrelsemedlemmar: 

       Morgan: Hällefors, Hökhöjden, Linde Café Oscar, Linde stadshotell, Fellingsbro 

       Sverkestagården, Fellingsbro Euro Wheels, Linda naprapat LME, Studio Bergslagen, 

       Linde bildelar, Stefans 

       Mikael: Garphyttan Kilsbergens konferens och lodge 

       Johnny: Karlskoga Café restaurang Strandkanten, Åtorp Kaffebönan 

       Ove/Pia: Kumla Sveas bageri och café, Kumla Nostalgifiket, Örebro Terazza, Lännäs 

       Englas skafferi, Läppe Hjälmargården, Kumla Stationshotell, Fridhem, Italia Bike 

       Center Arboga, Brevensgården  

       Claes/Ann-Helene: Örebro Mingla Tapas restaurang, Sturecafét, Hälls konditori, 

       Kurera Kliniken AB, Svenska Batterilagret, MC Service, ATM 

       Joacim: Naturens hus 

       Lars: Hojshopen Laxå, Hedströms motor 

       Ronny: Varg Olles sladdskola, Linde Swe-safe 

       Jacob: GP:s barnvagnar 

 

        Vi ska se till att det blir kvalitet på rabatterna och att det är fasta rabatter, två 

        exemplar på de nya avtalen, erbjudande är att SMC boken går ut till 65. 000 

        medlemmar i landet och att reklam/info ligger på SMC:s hemsida,  

Ronny kollar upp de nya och gamla företag som ger länsrabatt och skickar ut avtal till 

respektive styrelsemedlem. 

Efteranmälan från intressent som vill erbjuda rabatt är möjlig, men kommer då endast att 

visas på hemsidan. I SMC boken kommer de vara med nästkommande år. 

 

§12 Evenemangskalender 2012: 

                    Arbetsgrupperna i respektive SMC-ansluten klubb bestämmer datum för kommande event 

och vi vill ha in dem senast innan klubbplaneringsträffen den 7/11 för att SMC ska kunna 

presentera förslag till klubbplaneringsträffen den 10/11. 

Ronny skickar mejl till klubbarna om att lägga in evenemang och att uppdatera 

klubbuppgifter. 
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§13 Klubbplaneringsträff den 10/11 kl. 18.30 i NTF:s lokaler, alla i styrelsen är välkomna samt 

två representanter från respektive klubb. Förslag om datum och event för 

evenemangskalender presenteras av SMC. Ronny skickar inbjudan till klubbarna. 

 

§14 SMC har storkurshelg 18-20/11 för styrelsemedlemmar. Samåkning anordnas med avresa 

fredag eftermiddag. Anmälan till kurs gör var och en för sig, sista dag för anmälan är den 

15/11. Valberedningskursen kommer inte att köras – Ronny har mailat till Patrik Eriksson 

SMC Riks och frågat varför.  

 

§15 Fikakvällar: 13 okt är den första och Joacim har redan anmält sig att närvara. Info ligger 

på Facebook och på hemsidan.  

 

§16 Stoppdatum MC folket från Joachim Sjöström. Detta hänskjuts till länsinformatören, 

 

§17 Övriga frågor: 

   

§18 Lyktgubbar: inbjudna till NTF för information den 19/10 för att den 7-8 nov kunna vara ute 

och informera om belysning mm på cykel. Syftet med aktiviteten är säkerhet och 

synbarhet, en mätning och räkning sker innan infokvällen av förbipasserande och 

ytterligare en till efter, för att se om det blivit något resultat på användandet av 

cykelbelysning. Informationspass är två till tre timmar per kväll, Mejla om du kan ställa 

upp. Deadline är före den 19/10. 

 

§19  Övrigt 

a. Webbsidan håller på att flyttas till ny databas Episerver 6, samtliga 

webbpubliseringsverktyg är klara. 

 

§20 Nästa möte 14/11 2011 kl. 18.30 i NTF:s lokaler  

  

§21  Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

__________________________                                                       ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund  

Ordförande                                                             Sekreterare 

 

 

 

                                                                  _________________________ 

 
                                                                 Ove Gefvert 

             Justerare  


