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Styrelsemöte SMC Örebro län den 18/3 2019 
Nr 4 verksamhetsåret 2019. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: Återbruksgatan 7 Mellringe Örebro  
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Pia Westlund, Stefan Heidgren och 
Hampus Brunstedt. Revisor. Valberedning: Anmält frånvaro: Ove Gefvert och Joacim 
Sandqvist. Ej närvarande: Claes Carlsson. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren och sista justeringsdag den 
24/3 -19. 

§ 4 Dagordningen godkändes efter tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
a) MCT Claes/Stefan: inget nytt med datum för knix. Avrostning 11/5 tar kontakt med 

Claes och läggs ut av Stefan snarast. Knix, grus och MC på väg diskuteras 
fastställande av datum. 

b) Carlbarksmässan: Hasse körde grejjor, Claes var där på lördagen, Stefan och Pia 
på söndagen. 

c) Andra rapporteringar: inget 
   
§ 7           Åtgärdslistan (löpande och /eller pågående ärenden) 

  

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  
a) Brev från NBMC:s ordförande ang. Hjälmaren runt: NBMC tackar nej till ansvaret 
för att driva Hjälmaren runt. Inget beslut tas nu 
b) Funktionärströjor beställning: beställningarna ska vara inne 25/3. Erik mailar till 
Claes som omedelbart mailar till alla instruktörer med svardeadline den 23/3. 

 c) Beställning av ”Säkrare vägar”: uppdatering av broschyren. Beställt 250 st 18/3-19 
  

 
Styrelsen beslutar att. 

   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  

a) Öppet hus bilprovning 27 april: Är det i Lillån? Erik är där om det blir något. 
b) Riksårsmöte 4 maj: bokning snarast. 
c) Trafikskolor besök: besök för att informera om SMC till Ottossons trafikskola och 

Framtidens /Josefssons trafikskola, datum satta. Erik tar kontakt med Bil o hoj för 
att kolla upp om något missförstånd uppstått. 

 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning. Hasse har koll på läget. 
 
§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket, deadline,  
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§12  Övriga frågor:  
a) Nycklar: Stefan har tagit över Mats Schaffers nycklar och tagg. 

 
§13         Nästa möte den 15/3 2019 kl 18.00 i Mellringestaden Örebro 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 
 
 
 


