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Styrelsemöte SMC Örebro län den 16/2 2019 
Nr 2 verksamhetsåret 2019. 
 
Tid: kl 12.00 
Plats: Föreningarnas hus Örebro  
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert och sista justeringsdag den 18/2 -
19. 

§ 4 Dagordningen godkändes.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
a) MCT Claes rapporterar att instruktörskonferensen uppskjuten/ inställd tills vidare. 
b) Poker run möte, inget nytt utan vi kör som ifjol den 18/5 med något förändrad rutt 

men öst/västlig. Ev. två stämplingar i Karlskoga, koll med Bo Andersson. 
c) Anmälningar till Riksårsmötet: 3 ledamöter hittills bokade. 

   
§ 7           Åtgärdslistan (löpande och /eller pågående ärenden) 

  

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
a) Carlbarksmässan deltagande: den 22-24/2- 19. Ifjol dåligt mottagande av C och 

hur många nya når vi? Spontankomma med mingel? Kontakt med Lasse om 
detta, Erik fixar. Erik fredag med material, lördag Claes, Joacim/Pia söndag? 

 
Styrelsen beslutar att vi deltar passivt på Carlbarksmässan. 

   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  

a) Årsmötet: allt under kontroll? 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning och budgetförslag mm. 
 

§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket, deadline 29/3 v17, distriktsspalten,  
  
§12  Övriga frågor:  

a) Hasse informerar om NA kan komma på besök och få kontakt med föreningslivet. 
b) Diskussion om provkörningar inom MC folket utomlands. Hänskjutes till marsmötet 
c) Erik om ett mail den 27/4 har bilprovningen öppet hus, ska vi vara deltagande? 

Hänskjutes till marsmötet. 
 

§13         Nästa möte den 16/2 2019 kl 15.00 i Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 a, Örebro 
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§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Ove Gefvert 

     Justerare 
 
 
 


