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Styrelsemöte SMC Örebro län den 17/6 2019 

Nr 7 verksamhetsåret 2019. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: Idrottens hus, Karlsgatan 28, Örebro  

 
§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren och sista justeringsdag den 
24/6 -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: 2 stycken knix sen sista mötet, 26/5 8 st deltagare, 9/6 Min 

första knix 14 stycken deltagare. Kvar är Mc på väg stycken kurser 13/7, 10/8 och 
2 stycken knix. 7 st nya examinerade instruktörer i SMC Sverige. 

 b) Poker Run Joacim: återträffen blev skjuten på framtiden. Nytt datum beslutas 
senare. Skyltar tas ner ikväll. 

  c) Info trafikskolor Pia/Stefan: Ottossons fick lite material som hade samma kväll som 
Bil o hoj där vi var på besök där det var 16 personer. 

  d) Annikas minnesfond Ove: ca 94 deltagare inbringade 6410:- till Annikas 
minnesfond. 

  e) Ny möteslokal/flytt Hasse: Idrottens hus kom upp på tal och det blev en förrådslokal 
på 15 kvm med möjlighet till lån av möteslokal. Billigare än Mellringe och 
fräschare. Nycklar till Mellringe lämnas in. Hyreskontrakt skrivs under i 
sommar. Beställning av mackor, kaffe, mm finns möjlighet till. Flytt sker under 
någon kväll i september. Nycklar o tagg köps till efter 1/9. Bokning av lokal 
rings in till receptionen.  

  f) Andra rapporter: inga. 
   
§ 7           Åtgärdslistan (löpande och /eller pågående ärenden)  

 

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  

a) SP Aktivitetscenter : ett mail till infoadressen om MC träffar, ligger i Transtrand. 50 
rum med 126 bäddar. 

b) Annicas minnesfond: tackbrev från Annikas minnesfond om insättning på totalt 
8400 med fika.   

c) Barncancerfonden Poker run: tack från Barncancerfonden om insättning på 5950:- 
  
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad. 

a) Ett besök kvar till Ottossons den 11/7. Joacim följer med.  
b) Mc på väg 2 st kurser. 
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§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning.  
 
§11  Webbsidan uppdatering, Hjälmaren runt kommer med inbjudan till att jobba nästa år. 

Mc folket stoppdatum den 12/8 utgivning v 37. 
 
 §12  Övriga frågor: 
 a) möte med styrelsen och instruktörer? 

 
§13         Nästa möte den 26/8-19 i SMC:s lokaler Mellringe kl 18.00. 
  
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Joacim Sandqvist                                           Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 
 
 
 


