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Styrelsemöte SMC Örebro Län 2011-11-14 
 

Plats: NTF:s lokaler Mellringe, Återbruksvägen 7A, Örebro kl 18.30.  

  

 

§ 1  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Närvarande: Ronny Overgaard, Morgan Holst, Claes Carlsson, Lars Karlsson, Jonny 

Ericsson, Ann-Helene Alsätra, Lennart Jacobsson, Ove Gefvert, Pia Westlund 

 

§3 Anmält förhinder: Mikael Hamberg, suppleant. 

 

§4 Till justerare av dagens protokoll valdes Jonny Eriksson. 

 

§5 Det beslutades på mötet att sista justeringsdag är den 4/12 2011. 

 

§ 6 Dagordningen godkändes av mötet. 

 

§ 7          Föregående mötesprotokoll godkändes av mötet och lades till handlingarna.   

 

§ 8 Skrivelser: 

Inkomna: 

a. Mejl från SMC Riks: Information om nya hemsidan, Storkurshelgen samt om 

deltagande i Knixmöte 27/11-11 

  

§ 9            Rapporter: 

a. Aktivitetsrapport från respektive verksamhetsområde där inget fanns att rapportera. 

b. Lyktgubbar: Ansvariga i Askersund 7/11 blev häpna av antalet duktiga cyklister med 

belysning på cykeln och levererade reflexer till i första hand till gående. Ansvariga i 

Hallsberg erfor samma erfarenheter som ovanstående. Ansvariga i Örebro stod 

första dagen vid Hamnbron nära Wadköpings utbildningscenter och andra dagen 

vid skattehuset. Mycket cyklister befann sig i omlopp. 

c. Rabattavtal; Strandkanten Karlskoga, GP barnvagnar Kumla, Stationshotellet 

Kumla, Brevensgården Brevens bruk, Hojshopen Laxå, Fridhem Sannahed, 

Hedströms motor, Englas café Lännäs är kontaktade och klara. Sveas och 

Hjälmargården har kontaktats men inte responderat ännu. De övriga är inte 

kontaktade men kommer att bli det inom en snar framtid. 

d. Klubbplaneringsträffens minnesanteckningar den 10/11-11 föredrogs och blev 

godkända av mötet. 

 

§10          Webbsidans uppdatering/ansvarig: 

                Någonting är felaktigt på hemsidan då allt nytt material inte visas dessutom   

                förekommer nu två hemsidor parallellt. Styrelsen är ansvarig för det som visas på 

                hemsidan och det är bra att vi uppmärksammar vad som visas .En policy med regler 

                finns om hur man ska föra sig inom området sociala media. 
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                Lars får i uppdrag att kolla upp ansvarig utgivare på hemsidan. 

 

§11 Kommande aktiviteter: 

a. Storkurshelgen, samåkning samt middagsdiskussion.  

b. MCT (Motorcykel i trafik) träff för Knixutbildning den 27 /11-11 där Claes Carlsson 

deltar. 

c. Fikakvälll den 1/12-11 på Hälls café Stallbacken. 

d. Instruktörsträff i Stockholm 3-4/12-11 

 

 

§12 Beslutspunkter utifrån planeringsträffen med de SMC anslutna klubbarna: 

 

a.  Hjälmaren runt diskussion med anledning av information som ska presenteras till 

tryckningen av SMC boken 2012. Diskussion om startavgiften där mötet beslutade 

om 50 Skr per person och att överskottet för Hjälmaren runt 2012 ska tillfalla 

SMC:s rättsfond. Startplats diskuterades, Sund Emba som tidigare eller ATM 

(American Twin Motor) i Lillån. Utgångspunkt för diskussionen var trafiksäkerhet 

och uppställning vid startplatsen. Mötet beslutade att ge mandat till arbetsgruppen 

för Hjälmaren runt att i ett senare skede informera om startplats. Detta kommer att 

informeras om på SMC:s hemsida. I och med beslutet som togs på mötet kommer 

ingen information om startplats att finnas med i SMC boken 2012.     

b.    Distriktsårsmöte beslutades till lördagen den 8/9 -11.  

       c.     Poker Run beslutade mötet att startavgift 2012 ska vara 50 Skr och att  

              överskottet går även detta år till Barncancerfonden. Denna information kommer  

              med i tryckningen av SMC boken 2012.  

  

§13 Fortbildningar inom SMC school: 

                  En ny knixbana, gokartbanan i Grängesberg är på gång. Distrikt Dalarna vill delta och 

ha en knixsamverkande verksamhet.  

  

§14 Stopdatum MC-folket. När den första spalten skrevs till decembernumret av MC-folket 

hade distriktsinformatören trassel med epost program. Trots upprepade tillfällen att 

skicka spalten och en bedjan om bekräftelse kom inget svar. Tyvärr kom inte spalten in i 

tidningen vilket medför att den nya spalten kommer att vara delvis en upprepning av 

visst innehåll. Nästa nummer 1/12 som kommer ut den 5-7 /12 -11 har stopdatum den 

31/12 och nummer 2/12 kommer ut den 23-25/1 med stopdatum den 12/12-11.         

  

§15 Ekonomi: 

a. Ekonomisk redovisning (behållning på konton, Utgifter/intäkter sedan årsmötet): 

Diverse utgifter som fikakostnader från Hjälmaren runt, årsmöteskostnader, annons 

till Hjälmaren runt. En diskussion fördes om hantering av likvida medel. 

b. Budget för respektive aktivitet och verksamhet: (Varje aktivitetsansvarig får en 

budgetram), Kassören har lyft ut likvida medel till respektive aktivitet tidigare, vilket 

kommer att ske även 2012. Mejl kommer att skickas till samtlig i styrelsen. 

c. Dataprogram: En önskan från sekreteraren om inköp av Officepaket. Claes 

Carlsson kollar upp kostande för Office 2010. 
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§16 Övriga frågor: 

a. Pubkväll: Joacim får uppdrag av mötet att fixa en pubkväll. Webmaster Bernd 

Beckman sänder ut inbjudan på hemsidan och SMC forumet. Även på Face book 

skapas ett evenemang.  

b. Julkort: Poker Run sponsorerna blev förärade julkort förra året och mötet beslutade 

att göra lika i år. Förslag att verksamhetsansvarig för Poker Run, Morgan Holst tar 

ansvar för att julkortende sänds, vilket beslutas av styrelsen. 

c. Materialansvarig efterfrågar vilket material som finns. Mötet beslutar att alla i 

styrelsen mailar till Joacim Sandström vad vi har, antal och i vilket skick det befinner 

sig i. Serienummer på den tekniska utrustningen ska lämnas över. 

   

§17 Nästa styrelsemöte bestämdes till den 16/1-12 kl 18.30 I NTF:s lokaler på 

Återbruksvägen 7A. 

 

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

 

 

 

 

 

______________________                                                       ________________________ 

Ronny Overgaard                                                                 Pia Westlund  

Ordförande                                                           Sekreterare 

 

 

 

                                                           _________________________ 

 
                                                            Jonny Eriksson     

             Justerare  

 


