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Styrelsemöte SMC Örebro län den 15/10 2018 
Nr 10 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, Claes Carlsson, Stefan Heidgren, Ove 
Gefvert. Valberedning Ann-Helene Alsätra. Revisor Lillemor Johansson. Förhinder: 
Hasse Risberg, Joacim Sandqvist, Anders Nordqvist. Riks valberedning närvarade 
Annika Åkerström Olofsson.  

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren och sista justeringsdag 25/10 -
18. 

§ 4 Dagordningen godkändes med tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
 a) SMC School/MCT: inget att rapportera  
 b) Andra rapporter/orientering: inget att rapportera 
 
   
§ 7           Åtgärdslistan( löpande och /eller pågående ärenden) 

 Anders Nordqvist har på egen begäran ställt sin plats till förfogande med omedelbar 

 verkan. 

  

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
 a) Laddning av elhoj, info. 

b)   Möte med Örebro Convention Bureau ang att ev söka SMC årsmöte 2020? 
Matilda Karlson har tagit kontakt med ordförande om ev. SMC Årsmöte 2020. Bjuder 
in till mötet i januari 2019. 
c)   Hasses kompis fundering: Han och några kompisar hade gått 2 - 3 Knixkurser 
under året som dom var mycket nöjda med. Därefter hade han ringt Svedea och frågat 
om försäkringen gäller om dom själva hyr motardbanan på Täby och åker där. Svaret 
blev ”Nej” vilket ju klart framgår av försäkringsvillkoren. Men om dom ger sig ut på 
t.ex. vägen över Käglan med sitt rullgrus så gäller försäkringen utan inskränkningar! 
Går det att be Riks kontakta Svedea för en diskussion om det finns någon lösning? 
d)  Information från Örebro porten om försäljning av fastighet, ny info kommer senare 
 
Styrelsen beslutar att inte vidta några åtgärder i punkt 8c. 

   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  

a) 10/11 Bowling, anmälan börjat komma in. 
b) 19/11 Möte med NBMC för utvärdering av Hjälmaren runt, bekräftat att de kommer 

den 19/11. Synpunkter finns sedan förra mötet. 
c) Storkurshelgen samåkning, vi kommer överens om samåkning. 
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§10 Ekonomiläget: Hasse på semester men rapporterar att vi har läget under kontroll. 
Kontoställningar rapporteras varje möte och läggs till protokollhandlingarna i pärmen. 
  
 

§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket nr 8, 24/9 utgivning v 43 och nr 1/19 
29/10 utgivning v 49, distriktspalten:  

 
§12  Övriga frågor:  

a) Diskussion med Annica Åkerström Olofsson från SMC centrala valberedning. 
 

§13         Nästa möte tisdag den 19/11, kl 18.00 OBS! kl 19.30 Utvärdering Hjälmaren runt             
       NBMC. 

 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 


