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Styrelsemöte SMC Örebro län den 15/4 2019 

Nr 5 verksamhetsåret 2019. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: Återbruksgatan 7 Mellringestaden Örebro  

 
§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Pia Westlund, Stefan Heidgren, Ove 
Gefvert, och Hampus Brunstedt. Anmält frånvaro: Joacim Sandqvist, Gert Andersson. 
Sen ankomst: Claes Carlsson 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Hampus Brunstedt och sista justeringsdag den 
22/4-19. 

§ 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: Stefan/Claes, Alla knixar är utlagda och bokningsbara, även avrostningen. 

Claes och Stefan har bytt roller i MCT per dags datum. 27/4 egen träning för 
alla instruktörer och funkisar. Även angränsande län bjudes in. 

 b) Poker Run: Ove, I mötet deltog NBMC, YCC, Jocke och Ove och allt ser klart ut 
inför mötet. Network har sagt att det är ok för deras del. Karlskoga tar två 
kortdragningar och det betalas bara startpeng hos Lasse GBP.  

 c) Info trafikskolor: Här går man (9 personer) och Bil o hoj (16personer) har besökts. 
Ottossons och Här går man kommer att besökas den 16/4. Två trafiklärare 
har önskat att köra en knixkurs hos oss, Claes och Stefan har beslutat att 
erbjuda dem en gratis kurs. 

  d) Andra rapporter/orientering  
 
 Styrelsen beslutar att Claes och Stefan har from idag bytt roller i MCT, där Stefan står 

som ansvarig och Claes som biträdande. 
 
   
§ 7           Åtgärdslistan (löpande och /eller pågående ärenden)  

 Styrelsen beslutar att lägga Hjälmaren runt på is pga. bristande arrangörsresurser. 
Ove skriver info på hemsidan och ger samma info till Jocke som tar upp det i 
distriktsspalten i MC folket. 

  

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  

 a) Önskemål om publicering av ”Vårmönstringen”: inlagt i kalendern 
 b) Ansökan föreningsbidrag 2020 senast 20 aug: görs i augusti 
 c) Sammanställning internutbildningar (Claes): ej närvarande 
 d) Kansliets Likabehandlingsplan: alla tar del av den och efterföljer. 
 e) Hyreskontrakt för lokalen: Hasse: har fått en hyreskopia från Stenvalvet, ligger på 

kontoret 
 f)    Regional talesperson, Erik föreslås. Erik tar sig en funderare till nästa möte. 
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§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad. 
 a) Öppet hus bilprovning 27 april: ingen mer info om vilken bilprovning som har 

efterfrågat, ingen åtgärd. 
 b) Årsmöte 4 maj: samåkning på hoj till mötet på torsdagen. 
 c) Avrostning 11 maj. Lite kort om instruktörer på Avrostningen. Många deltagare 

anmälda redan. Nytt moment kommer att finnas i teoripasset. 
 d) Gruskurser ännu inga datum satta, men de kommer. 

 e) Poker Run 18 maj, Färdigplanerat och ute på hemsidan. 
 f)  Mc på väg, ny kurs som kommer att testas, 2 datum satta 13/7 och 10/8. 
 g) Spontankörning i SMC:s regi, info på Facebook någon dag innan körning. 
 
  
§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning. Hasse har koll på läget. 
 
§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-folket, deadline, ingen uppgift. 
 
 §12  Övriga frågor: 

a) Långfredagskortegen: avfärd körning från Örebro OK Q8 kl 8.00, avfärd Karlskoga 
kl 9.15 
 

§13         Nästa möte OBS! tisdagen den 21/5 2019 kl 18.00 i Mellringestaden Örebro 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Hampus Brunstedt 

     Justerare 
 
 
 


