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 Styrelsemöte SMC Örebro län den 10/4-2018 
Nr 5 verksamhetsåret 2018. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: SMC:s lokal Mellringestaden  
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Pia Westlund, Hans Risberg, Claes Carlsson, Stefan 
Heidgren. Meddelat förhinder: Ove Gefvert, Joacim Sandqvist Mats Schaffer och 
Anders Nordqvist. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren och sista justeringsdag 17/4 -
18. 

§ 4 Dagordningen godkändes med tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
a) SMC School /MCT: arbetsgruppen för ”Min första knix” har kommit ut med 

en ”instruktion” till hur kursen läggs upp som körs den 20/5. Stefan är 
MCT biträdande där Claes och Stefan har haft en genomgång om 
upplägg av kurser. Instruktörerna kommer att ha en träff där vi går 
igenom avrostningen mm. Claes har varit i kontakt med Bengt Bronner 
ang. den ev utbyggnaden av Täby motorstadion. De två första 
gruskurserna 1L och 1 ligger uppe o bokningssystemet och körs den 14/5 
och den 28/6. 

b) Knix: kurserna ligger ute på bokningssystemet. Inplastade körscheman 
finns nu att tillgå. 

c) Avrostning: inget nytt 
d) Poker run: sista mötet den 3 april beslutades en ny rutt och allt är under 

kontroll från klubbarna till starten den 20/5. Behov finns av hjälp ev med 
transport av tält dagen innan, bord, tältuppsättning och prisutdelning. 
Joacim eller Ove lägger ut eventet på hemsidan, Facebook mm. 

e) Hjälmaren runt: ingen rapport  
f) SMC-kortegen/Annikas minnesfond: Är tillstånd sökt? 
g) Andra rapporter 

 
§ 7 Åtgärdslistan( löpande och /eller pågående ärenden) 

       

§ 8           Nya (inkomna) ärenden 
a) Handling till Skatteverket Hans: Ny adress och namnändring krävs. 

BESLUT: Styrelsen beslutar att Hans Risberg blir kontaktperson i detta 
ärende. 

b) Ersättning vid kurs Borlänge Stefan: BESLUT: Styrelsen beslutar att 
Stefan får full ersättning för resa och boende. 

c) Ersättning workshop Säfsen: Ronny, Stefan, Pia och Claes berörs av 
workshopen. BESLUT: Styrelsen beslutar att ersättning skall utgå. 

 

§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern 
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a) Användning av gemensam Googlekalender: BESLUT: Styrelsen beslutar 
att prova denna kalender. Erik skickar ut inloggningsuppgifter till alla i 
styrelsen. Tillgång till internet behövs. Diskussion förs och Erik åtar sig att 
kolla marknaden. BESLUT: Erik får mandat att köpa in denna. 

b) Komplettering av densamma. Inget nytt nu. 
 

§10 Ekonomiläget: Hans har inte ännu fått tillgång till bank mm. 
 
§11  Webbsidan uppdatering: Stefan rapporterar att länkar på kursdatum inte stämmer. 

Joacim har efterlyst bilder på alla instruktörer och styrelsen, vilket bör aktualiseras.  
Stopdatum MC-folket: ingen rapport, Distriktsspalten: Joacim skriver spalten snarast. 

 
§12        Övrig frågor 

a) Ny reseräkningsmall: Hans/Stefan har förslag till ny förenklad digital mall 
och hantering. Mailas till ordförande eller vice ordförande som attesterar och 
skickar vidare till kassören. BESLUT: verkställs 
b) Adapter till projektor, den nya datorn har ingen VGA utgång därav behovet 
av adapter. BESLUT: Styrelsen beslutade att köpa in en adapter. Stefan 
köper in. 
 

§13 Nästa möte tisdag den 15/5, 18/6, 20/8, 17/9, 15/10, 19/11, 17/12 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 


