
Sida 1 (2 

 

  

1 (2) 

Styrelsemöte SMC Örebro län den 26/8 2019 

Nr 8 verksamhetsåret 2019. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: Återbruksgatan 7, Mellringestaden, Örebro  
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist och sista justeringsdag den 
30/8 -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: Ny instruktör Hampus Brunstedt, 2 st gruskurser är bokade 8/9 

och 15/9, sista knix den 1/9 
  b) Info trafikskolor Pia/Stefan: Hampus och Stefan var hos Ottossons med full grupp 

deltagare, ytterligare 2 kurser har genomgåtts med info till deltagarna. 
  c) Ny möteslokal/flytt Hasse: kontraktet är skrivet och uppsägningen på 

Mellringelokalen är bekräftad. Slutbesiktning i januari den 7/1, 2020. Vi strävar 
efter att ha nästa möte i den nya lokalen. Allt på kontoret i Mellringe är våra 
möbler som tas med. Röjer hyllor med material. Ett släp med kåpa, flytt den 
17/9 kl 16.00. kartonger tas med för lösa saker. Läsk medtages och Stefan 
fixar flyttgröt.  

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

 

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  

a) Introkursen på Riksträffen i Romme inställd pga få anmälningar, flyttas tillbaks till 
Storkurshelgen 

b) Remisser från Kansliet om nya hastighetsbegränsningar inom länet. Svar till 
kansliet.  

c) Nytt rabattställe: O’Learys Karlskoga Bowling & Games, ligger inlagt på hemsidan. 
d) Nya pikétröjor har kommit, som var lite små. Erik skickar en fråga om storlekar till 

kansliet. 
 

  
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad. 

a) Riksträffen Romme den 30/8. Ordförande deltar. 
b) Instruktörsträff lördagen den 12/10 kl 16.00-18.00, styrelsen deltar, bowling kl 

16.30. 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning.  
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§11  Webbsidan uppdatering. 
 
§12  Övriga frågor: 
 a) Förslag kommande styrelsemöten 2019: 23/9, 28/10, 25/11 

b) Förslag kommande styrelsemöten 2020, 27/1, 29/2, 23/3, 20/4, 18/5 och 15/6. 
Hasse bokar för styrelsemöten och årsmötet den 29/2. Bokning sker via mail 
eller telefonkontakt med kontoret på Idrottens hus. 

c) Behov av nycklar till nya lokalen möte med styrelsen och instruktörer? 2 st 
nycklar ingår i kontraktet och vill vi beställa kostar de 275:- och vi beställer 6 
st extra. 

d) Inköp av liten kyl, Hampus löser kylen. 
e) Översyn av styrelsepärm som Erik ordnat och pärmen är komplett. 
f) Kontaktlista för personer som har ansvar för olika platser som vi nyttjar. Claes 

och Hasse mailar till Stefan. 
g) Googlekonto till alla i styrelsen, finns redan som vi kan använda. 

 
§13         Nästa möte den 23/9-19 i  kl 18.00 i Idrottens hus, lokal Kanonskytten. 
  
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                        Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 
 
 
 


