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Styrelsemöte SMC Örebro län den 23/9 2019 

Nr 9 verksamhetsåret 2019. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: Idrottens hus, lokal Kanonskytten, Karlsgatan 28, 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, och Ted Ekblom. Revisor Hanna Fjeldstad. 
Anmält förhinder: Hampus Brunstedt. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert och sista justeringsdag den 25/9 -
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) Flytt till ny lokal 17/9: Tack till alla! Nyckeldiskussion.   
 b) MCT (Stefan/Claes): Stefan rapporterar att alla kurser är klara nu. Gruskurserna 

funkade bra med nya platsen, endast att låset inte funkar. Branäsgruppen skickar 
faktura. Grus 1L hade 4 deltagare och kurs 1 hade 7 deltagare.  

 c) Info trafikskolor (Pia/Stefan): nu slut för säsongen. 
 d) Riksmötet Romme 30/8 -1/9 (Erik): inget ordismöte, bra genomfört möte, många 

”dagturister”. Generalagenter hade provkörningarna som var populärt. Bra område 
för eventet. 

 e) Andra rapporter/orientering: Hyreskontrakt och serviceavtal och vad som ingår i 
dessa gicks igenom. 

   
   
§ 7           Åtgärdslistan gicks igenom  

 

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  

a) Inbjudan Storkurshelgen den 16-17 nov: alla fått och anmälan görs av enskild 
direkt till hotellet. 

 
  
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  
 a) Instruktörs/funktionärs-träff, lördag 12/10  Inbjudningar utskickat av Stefan och 

Erik, Möte ”nr 2” leds av v.ordf Jocke då Erik är bortrest: inbjudan gått ut till alla, svar 
önskas innan den 8/10. 

 b) Storkurshelg 16-17 november 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning.  
 
§11  Webbsidan uppdatering. MC Folket mm. Deadline 23/9 utgivning v 43. 
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§12  Övriga frågor: 
a) Nya pikétröjor storlek XXXL har kommit  
b) Tältet: det stora tältet är tillgängligt. Ove övertar ansvaret. 
c) Övrigt material: Simulatorn används inte, hur gör vi oss av med den? Koll med 

Honda ang. nytt datorprogram. Claes tar ansvar för koll om vi ska behålla 
den. 

d) De gamla nycklarna ska lämnas in senast på novembermötet. 
e) Hampus har kylskåp som vi kan ta över. 

 
§13         Nästa möte måndagen den 28/10-19 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 
                                                                                

     ____________________ 
     Ove Gefvert 

     Justerare 
 
 
 


