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Styrelsemöte SMC Örebro län den 25/11 2019 

Nr 11 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, Hasse Risberg, Pia Westlund, Claes Carlsson, Ove 
Gefvert, Stefan Heidgren och Ted Ekblom. Anmält förhinder: Joacim Sandqvist och 
Hampus Brunstedt. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Ove Gefvert och sista justeringsdag den 1/12-
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) Storkurshelgen Arlanda: kort redogörelse från Erik som deltog i ordismötet. 

Nytt upplägg för helgen med valbara möten som gav mer effektivitet.  
SMC weekend/Årsmöte 15-17/5  2020 i Båstad. Riks Valberedningens 
valberedning söker en representant.  
Hasse redogör för kassörskursen som var mycket bra. Vi påminns om att 
Utvecklingsfonden finns och att Årsmöteshandlingar ska in i slutet av april till 
Riks. 
Ted deltog i introkursen och i politikerdiskussionen. Olika ämnen kom upp 
som var intressanta.  
Claes deltog i MCT mötet som var väldigt bra. RoR 3 diskuterades och de 
centrala kurser/utbildningar som kommer att ligga på Riks ansvar. 
Grusföreläsning på em med lite grusbakgrund. Säfsenutbildning kommer att 
bli av och alla instruktörer med inriktning mot grus är välkomna, både som 
fortbildning och de som ska examineras på grus. 
Pia deltog i informatörsmötet som hade nytt kortare upplägg och innehöll bra 
info, på em detog i grusdiskussionen.  
Strateg kom med info på söndagen om att SMC ligger väldigt bra till hos 
medlemmarna. 

       b) Ag BKK för TSP: Möte den 12/11 med diskussioner om upplägg för den 30/5, 
nästa möte den 14/1 2020. 

  c) Mellringe lokalen avslutad: Nycklar är inlämnade och lokalerna är kollade. 
  d) Övriga orienteringar (alla) 
   a) Nytt rabattavtal: ”Gubbarna på slottsbacken” är klar   
   
    

§ 7           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§ 8           Nya (inkomna) ärenden:  

a) Övergång till enbart Swish? Hasse: Det framkom på Storkurshelgen att inga 
kontanter används i de flesta distrikten. Detta vid diverse kurser som 
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exempelvis knix och vissa har förskottsbetalning vid anmälan. Detta föranleder 
frågan om vi ska gå över till swish och de som vill kan förskottsbetala. 
Styrelsen beslutar att kursverksamheten enbart ska betalas via swish from 
2020. 

b) Distriktsenkät via nätet? Ted: undersökning på vad medlemmarna i distriktet 
vill att vi ska jobba med. Typ Easy quiz enkät som skickas ut till medlemmar. 
Vi tittar på SMC:s Riksundersökning som nyss är gjord och kollar om det är 
något vi saknar eller har mer behov av i frågan. Ted får i uppgift att titta på 
undersökningen när den blir officiell och återkomma i frågan. 

c) ”Marknadsföring” gentemot kommun/region? Det politiska mötet på 
Storkurshelgen diskuterade om att de politiker i Stockholm som fick inbjudan 
att prova på att åka motorcykel gav en positiv upplevelse. Stefan har en 
kontakt i vårt län som kontaktas för liknande event. 

d) Poker run möte: Vi kör nytt möte i början av 2020 och räknar med att köra den 
9:e eller den 30 maj 2020. Klubbarna kan på detta möte ta med sina 
respektive datum på event som är kommande under 2020. 

  
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad av Ove.  

 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterar kontoställning. Budget 2020: Hasse lägger fram ett 
förslag. 

 
§11  Webbsidan uppdatering: 

a) Blänkare på hemsidan med info om det som händer under vintern, om gulingen, 
swish mm.  
b) Uppdatering om spalten i MC-Folket, diskussion förts. 
 

 
§12  Övriga frågor: inga 
 
 
§13         Nästa möte måndagen den 27/1 2020 kl 18.00 i Idrottens hus, lokal Kanonskytten. 

Mötesordförande : Jocke (Erik bortrest) 
  
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                        Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Ove Gefvert 

     Justerare 
 
 
 


