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Styrelsemöte SMC Örebro län den 21/1 2019 
Nr 1 verksamhetsåret 2019. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: SMC:s lokal Mellringestaden  
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Pia Westlund, Claes Carlsson, Stefan 
Heidgren, Ove Gefvert. Valberedning: Anmält frånvaro: Mats Schaffer och Joacim 
Sandqvist. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren och sista justeringsdag den 
28/1 -19. 

§ 4 Dagordningen godkändes med tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
a) Rapport från Örebro Conventum: Erik och Hasse rapporterade från mötet 

med Matilda Carlsson. Diskussion kring info från Matilda. Kontakt med 
Dalarna och riksordförande. 

b) Andra rapporter/ orientering: Claes rapporterar att beslut finns om vem som 
ska ansvara för school verksamheten och börja i mars. Detta är Staffan 
Nordin. Mars kommer att innehålla en instruktörskonferenshelg 9-10/3 på 
Waterfront i Stockholm. 1500 kr /deltagare faktureras till respektive distrikt. 
Rekommendationen från Riks är att alla ska delta men vi beslutar vem/vilka 
som ska delta. Info om beställningar av instruktörsvästar ska göras nu. Claes 
skickar ut beställningslistan till alla instruktörer. Funktionärströjorna kommer 
snart att skicka ut en beställningsblankett. SMC school beachflaggor kommer 
snart och levereras till Stefan H. 

. 
 
   
§ 7           Åtgärdslistan (löpande och /eller pågående ärenden) 

  

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
a) Beslut om deltagande vid instruktörskonferens Stockholm den 9-10 mars 
b) Riksårsmötet Tällberg den 3-5/5 -19 
c) Hjälmaren runt /NBMC 
d) Beslut om Riksårsmöte beslutas enhälligt nej.  
 
Styrelsen beslutar att de instruktörer som vill delta får åka på instruktörskonferensen 
den 9-10/3. Beslut om deltagande vid Riksårsmötet Tällberg 3-5/5 för de i styrelsen 
som vill. SMC beslutar att släppa Hjälmaren runt om NBMC vill ta hand om det 
fortsättningsvis. Styrelsen beslutar att inte ansöka om Riksårsmöte i Örebro 2020, 
enhälligt.  

   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  
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a) Årsmötet 16/2 kl 14.00 VB och alla dokument klara, inbjudan till revisorer har gått 
ut, lokal Föreningarnas hus, fika beställning, kaffe o bulle till mötet och smörgås 
(landgång ca 70 kr/st) och kaffe till årsmötet. Hasse fixar inköp och Pia bullar. 

 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning och budgetförslag mm. 
 

§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket, distriktsspalten, ingen info. 
  
§12  Övriga frågor: inget. 

 
§13         Nästa möte den 16/2 2019 kl 12.00 i Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 a, Örebro 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 
 
 
 


