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Styrelsemöte SMC Örebro län den 27/1 2020 

Nr 1 verksamhetsåret 2020. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: Idrottens hus, lokal Kanonskytten, Karlsgatan 28, Örebro. 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Joacim Sandqvist, Pia Westlund, Ove Gefvert, Stefan Heidgren och Ted 
Ekblom. Ted går in som ordinarie ledamot. Valberedare Gert Andersson. Revisor 
Hanna Fjeldstad. Anmält förhinder: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Claes Carlsson. 
Hampus Brunstedt ej närvarande. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren och sista justeringsdag den 
första februari -20           

§ 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) AG BKK  14/1: Staffan deltog på mötet och vi lade struktur och planer för lördagen 

den 30/5 när BKK TSP genomförs. Nästa möte den 25/2-20. 
 b) Dialog med Regionen 14/1, Erik och Hasse deltog, riktlinjer för bidragsfördelning. 

Erik skrivit en rapport från mötet som Joacim drog. Nuvarande rutiner fungerar gott 
men önskan om att få söka bidraget flera år i taget. Vi inväntar den nya 
remissrundan. 

   
§ 7           Nya (inkomna) ärenden:  

a) Carlbarksmässan: 29/2-1/3, bemanning? Vi ber Lars C om ett bord där vi kan 
lägga material. Material till mässan är beställt. Stefan kontaktar både Lasse 
Johansson och Lars C. Söndagen bemannas av styrelsen, lördag osäkert. 

  b) Poker run: datum möte? Fun Riders medhjälp? Vi kallar till ett första möte för 
att kolla om det finns någon av dem som vill ta över? Nytt datum? Vi tar gärna 
hjälp av Fun Riders om övriga klubbar tycker det är ok. Kallar till möte den 5/2 
kl 18.00 på Idrottens hus. 

  c) Hjälmaren runt: Fun Riders vill ta hand den rundan. Datum den 5/9. Vi tycker 
det är ok att de visar intresse och säger lycka till! 

  d) MCT: datum på avrostningen kommer att genomföras lördagen den 9/5 där 
Ytongbanan är bokad och klar. Åke Hultgren är vidtalad och kommer att 
genomföra sin övning. Knixdatum och gruskurs 2 kommer senare besked om. 
Gruskurs 1L och 2 st gruskurs 1 är satt.datum. MC på väg,datum är också 
satt. Min första knix /Knix TSP ev 31/5 efter BKK TSP kursen på Gelleråsen 
den 30/5. Trafikskolor info ger bra effekt som vi gärna vill ha hjälp av flera att 
genomföra 2020. 

§ 8         Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 

  
§ 9 Kommande aktiviteter, kalendern uppdaterad.  
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a) Årsmötet den 29/2: Handlingar till årsmötet, Verksamhetsberättelse ska mailas 
ut o kollas av alla, verksamhetsinriktning ska uppdateras, resultatrapport, 
balansrapport, budgetförslag, revisionsberättelse och valberedningens förslag. 
Lokal är bokad till 14.00. Fika köps in av Stefan. Joacim mailar till Erik och 
Hasse och meddelar Stefan. 

 
§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterat kontoställning via mail.  
 
§11  Webbsidan uppdatering, stoppdatum MC-Folket, distriktsspalten:  

a) Stoppdatum den 27/1 kommer ut vecka 13 nr 3, Gulingen påminnelse endast digitalt 
och Avrostningen den 9/5 i denna spalt. stoppdatum 30/3 utgivning v 17 nr 4. En 
påminnelse läggs på Facebook om årsmötet. 

 
§12  Övriga frågor:  

a) Tillstånd att parkera vid Idrottens hus: Särskilda parkeringsplatser finns märkta 
Idrottens hus, gäller med det plastade parkeringskortet som ligger på kontoret. 

 
 
§13         Nästa möte lördagen den 29/2 - 20 kl 12.00 i Kanonskytten Idrottens hus. 

 
  
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Joacim Sandqvist                                        Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 
 
 
 


