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Styrelsemöte SMC Örebro län den 20/8 2018 
Nr 8 verksamhetsåret 2018. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: SMC:s lokal Mellringestaden  
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hans Risberg, Claes Carlsson, Stefan Heidgren,, och 
Mats Schaffer. Joacim Sandqvist, 10 min sen ankomst.   
Meddelat förhinder: Pia Westlund, Ove Gefvert  
Frånvarande: Anders Nordqvist  

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren 

§ 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: Inget nytt att rapportera.   
 b) Knix: Claes gav en kort rapport om de två senaste knixkurserna som gått bra 

med positiva deltagare. 
c) Hjälmaren runt 25/8, Mats gav en rapport att allt är på plats, dock har ingen pratat 

med väghållaren om att sopa Käglan. Starten blir som förra året att folk släpps 
iväg efterhand som dom kommer till starten. Hasse och Erik tar betalt i starten 
och Pia är vid parkeringen på hjälmargården. 

 d) Inga fler rapporter. 
 
   
§ 7 Åtgärdslistan( löpande och /eller pågående ärenden) 

 Genomgången och uppdaterad. 

       

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
 a)  Patrik Montgomery kontaktade Mats och informerade om Segersjödagarna så 

att vi tänker på det vid dragning av sträcka till Hjälmaren Runt. 
 b)  Förfrågan från Klys angående workshop på Riksträffen. 
  c)  Tackbrev från Annicas minnesfond, SMC har skänkt 251270 kronor sedan 

1996. 
 d)  Påminnelse från riks att det är få anmälda till introkursen på riksträffen. 
 
   
§ 9 Kommande aktiviteter, Hjälmaren runt har vi redan gått igenom. Inget mer att 

rapportera. 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar. Kontoställningar rapporteras varje möte och läggs till 
protokollhandlingarna i pärmen. 
a) Hasse tar ut pengar till växelkassa. 
b) Viss differens mot budget. 
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§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket, distriktspalten: Spalten skickas in efter 

mötet, utgivning v. 38. Riks har gjort en uppdatering av webben, felsökning pågår varför 
vissa bilder inte visas som dom bör. 

 
§12        Övriga frågor 

a)  Aktivitet för funktionärer: Stefan bokar Strike den 24/11 om det är ledigt, annars 
kollar han 1/12. 

b) Policy för kurser är att det normalt ska finnas ett styrelsebeslut. 
 

 
§13 Nästa möte måndag den 17/9, 15/10, 19/11, 17/12 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Claes Carlsson 
         Ordförande                                                                                      Vice Sekreterare 

      ________________ 
      Stefan Heidgren 

      Justerare 


