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Styrelsemöte SMC Örebro län den 30/3 2020 
Nr 4 verksamhetsåret 2020. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Telefonkonferens 
 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Joacim Sandqvist, Hasse Risberg, Pia Westlund, Claes Carlsson, Stefan 
Heidgren, Ted Ekblom, Hampus Brunstedt och Anders Liljestrand. Anmält förhinder: 
Erik Mårtensson,  

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Liljestrand och sista justeringsdag den 
5/4 -20           

§ 4 Dagordningen godkändes enligt tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga. 
a) MCT: Stefan rapporterar om egenträning på Gröndal den 25-26/4 blir inställd 

och skjuten på framtiden. 
b) Vår egen egenträning på knixbanan den 26/4 står kvar tillsvidare. 
c) Stefan skriver en information på kurssidan om Coronasituationen, och 

kurserna samt om det behövs kan utskick göras till dem som anmält sig till 
kurserna. 
 

 § 7           Nya (inkomna) ärenden:  
a) Josefssons trafikskola 25/4: hjälp behövs. Hänskjutes till nästa möte. 

 

§ 8         Åtgärdslistan hänskjutes till nästa möte. 

  
§ 9 Kommande aktiviteter: 

a) Avrostningen 9/5: Avrostningen diskuteras, 19 anmälda redan. Inskrivningen, 
Åkes HLR och teorin kan anpassas till mer i utemiljö. Drop-in hur löser vi det? 
Claes och Stefan tittar över en lösning och återkommer till styrelsen 

b) Poker run diskussion: vi avvaktar tills den 15/4 då vi tar en diskussion med 
klubbarna om beslut. Kan man ha en annan prisutdelning? 1000 kr till första pris 
och övrigt en dragning av startkortet. Swish endast med betalning utomhus vid 
starten på GBP. Info kommer på hemsidan om endast kontanthantering. 

c) AKK BKK TSP inställd pga. för få anmälningar. 
 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  
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§11 Webbsidan uppdatering: Första sides text med tanke på Coronasituationen läggs ut 
snarast av Joacim. Uppmaning till alla medlemmar om att vara uppdaterad på info och 
att även kolla skräpkorgen. Årsmöteshandlingar läggs upp. Stoppdatum MC-folket: 
distriktspalten är inskickad och sista manusstopp är idag. Nästa manusstopp 27/4 
utgivning v 21, distriktsspalten: Ted kommer att skriva den första spalten i april. Ska Ted 
sätta sig in i hemsidan nu eller vänta tills den nya kommer? Jocke och Ted tar kontakt. 
 

§12  Övriga frågor:  
a) Annicas minnesfond och tillstånd: Tillståndet är klart men frågan är om vi kan hålla 

eventet? Vi avvaktar med beslut. Claes kontaktar Annikas mamma. 
b) Lokalerna avbokade på Idrottens hus. Ny mailadress 

receptionen.orebrolan@rfsisu.se . 
 
§13         Nästa möte måndagen den 20/4. Oklar plats, utomhus? 
 
§14         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
                                                                                                       

 
________________________             _________________ 

        Joacim Sandqvist                                     Pia Westlund 
        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Anders Liljestrand 

     Justerare 
 
 
 


