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Styrelsemöte SMC Örebro län den 21/5 2019 

Nr 6 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, Claes Carlsson, Joacim Sandqvist och Hampus Brunstedt. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist och sista justeringsdag den 
24/5-19. 

§ 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: Knixkurs 14 deltagare den 12/5, gott om funktionärer, tyvärr ett 

missöde med en deltagare som gick omkull. Detta är rapporterat till SMC-Riks 
enligt gällande riktlinjer. Kommande knix bara 6 anmälningar hittills och 6 
instruktörer. 

 b) Poker Run Joacim Pia: föråkare, missnöjda med Karlskogas skyltning, försent och 
dolt, ta med det till utvärderingsmötet, endast 139 startkort sålda, 5950 kr till 
barncancerfondens konto.  

  c) Info trafikskolor Pia/Hampus: besök på Ottossons trafikskola, 12 deltagare. 
  d) Ordis mötet Erik: Riksårsmötet, mkt diskussioner, höstens storkurshelg 15-17/11. 

Önskemål från distrikten ändring av valberedningen mandat. Fråga om 
distrikten har en ansvarsförsäkring, vilket finns. Instruktörskonferens 2020, 
önskemål om innehåll skickas till Staffan. Kansliets Maria berättade om det 
politiska arbetet. Olycksstatistik mm. Medlemsutvecklingen, ett tapp på 2000 
medlemmar, enkät utskick för att ta reda på orsaker. 

  e) Riksårsmötet deltagare: trevliga event, fin plats, Claes Tingvall mötesordförande, 
instruktioner för valberedningen Riks ”att tänka på” dokument, ett tillägg i 
yttrande i styrelsemöte. Valberedningen avgick och 3 nya personer valdes in 
på mötet. 

  f) Avrostningen: 44 deltagare, 2 vilande hojar, samma upplägg som i fjol, serpentin, 
bromsa på grus o asfalt, manövergård och Åke hade den fiktiva olyckan med 
teori. Positiva deltagare, två valde att inte medverka i olyckan pga känslighet. 
Återsamling med deltagarna. 100 kr för medlemmar, 200 för icke medlemmar. 

  g) Ny möteslokal Hasse: Stenvalvet är ok bara förråd 6000.- per år. Idrottens hus 
Karlsgatan 28 kontor 7-25 kvm 380:-/kvm /år. Renoverat, omöblerat, 
möteslokaler upp till 50 pers, kök, micro, kyl o frys, parkeringsmöjligheter 
finns. Kommer man in i lokalerna på obekväma tider? Larm finns. Nycklar kan 
köpas till. Förhandsanmälan till 1/9. Möbler har vi men vi gör förråd av 
lokalen. Wifi finns.  

  h) Andra rapporter/orientering: inget 
 
 Styrelsen beslutar att om vi har möjlighet att komma in i lokalerna på obekväma tider 

så byter vi lokal from 1/9- 2019. Hasse kollar upp tider för larm mm. 
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§ 7           Åtgärdslistan (löpande och /eller pågående ärenden)  

 Styrelsen beslutar att välja in Erik Mårtensson som distriktets regionpolitiska 
talesperson 

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  

 a) Tillskott av suppleant, kommer på nästa möte de 17/6. 
   
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad. 
 a) SMC kortegen 6 juni, väntar på polistillstånd o eskort, Epirocparkeringen ska funka 

trots uppgrävd. Claes har kontaktat Anita Nyström. 
  
§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning. Distriktstian har kommit in. 
 
§11  Webbsidan uppdatering, ny info om Annikas minnesfond, Hjälmaren runt, stoppdatum 

MC-folket 27/5 utgivning nr 6, distriktsspaltens info, Hjälmaren runt och MC på väg. 
 
 §12  Övriga frågor: 
 a) Kläder, beställs om behövs i en samlad beställning. 
 b) SMC kläder, kommer runt midsommar. 

 
§13         Nästa möte den 17/6 kl 18.00 
  
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 
 
 
 


