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Styrelsemöte SMC Örebro län den 20/4 2020 
Nr 5 verksamhetsåret 2020. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Telefonkonferens 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Joacim Sandqvist, Hasse Risberg, Pia Westlund, Claes 

Carlsson, Stefan Heidgren, Ted Ekblom, Hampus Brunstedt och Anders Liljestrand. 

Anmält förhinder:  

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Stefan Heidgren och sista justeringsdag den 

25/4 -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) Poker run 16/5: Inställd efter telefonmöte med alla inblandade klubbar, alla 

eniga. Styrelsen beslutar att vi avvaktar till hösten och hörs av under 
sommaren för uppdatering om det går att köra sen höst istället.  

b) MCT: Styrelsen beslutar att Avrostningen blir inställd. Hasse har betalat 
tillbaka pengar till de deltagare som förbetalat. Åke ”olyckan” är avbokad o 
ingen kostnad kommer från Ytongbanan. Gåva från 2 st deltagare a 100 kr. 
 

 § 7           Nya (inkomna) ärenden:  
 

a) Epost-frågor från trafikredaktionen Riks: enkät med frågor angående Corona 
och mc körning till Erik där svar och diskussion publicerades på 
trafikredaktionens Facebook konto. 

b) Tillstånd klart med Annica Minnesfond (Ove): Claes rapporterar om kontakt 
med Annikas mamma. Diskussion om hur vi kan medverka till att det inte blir 
fler än 50 deltagare? Styrelsen beslutar att vi ställer in och hoppar över helt i 
år. De deltagare som vill kan sätta in pengar på kontot direkt till fonden. 
Styrelsen beslutar att vi skriver på hemsidan och på Facebook vilket 
swishnummer man ska använda för gåva. 

c) Ansökan Regionens bidrag 2021 förlängt till 15 okt pga Corona. 
d) Publicitet på  vår hemsida om Iron Butt: körs den 8/5, länk med info skickas ut 

till alla snarast av Pia. Styrelsen beslutar att rösta via mail när alla läst info 
om Iron Butt. 

 

§ 8         Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 

  
§ 9 Kommande aktiviteter: 

a) 25 april Josefssons trafikskola: Claes tar informationen. Fixar material själv. 
b) 26 april Egen träning KNIX: Diskussion förs. Styrelsen beslutar att vi ställer in.  
c) 10 maj KNIX: Diskussion förs. Styrelsen beslutar att vi ställer in.  
d) 12 maj MC på väg: Styrelsen beslutar att tills vidare står kursen kvar och 

avgörande är beroende på anmälningar av deltagare som inkommer. 
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e) Gruskurs 28/5: Styrelsen beslutar att diskussion om vi hur vi gör med kursen 
bordläggs till nästa möte. Kursplats Hallsberg ej återkopplat till Claes. 
Förhandsbetalning kommer ej att kunna göras om vi kör kursen, enbart swish på 
plats.  
 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning. Hasse undersöker räntebärande 

konto, Styrelsen beslutar att Hasse får uppdraget att kolla upp detta till nästa möte. 

Distriktstians papper är inskickad av Erik.   

 

§11 Webbsidan har uppdaterats med nyheter som inställda kurser och event, Avrostningen 

och Poker run, Annikas minnesfond och Knixkursen den 10/5 läggs upp. Samt info att vi 

tar ställning om hur vi beslutar inför varje kommande event. Ted tar kontakt med Jonny 

på kansliet för att kolla utbildning som admin på hemsidan. Stoppdatum MC-folket: 

Nästa manusstopp 27/4 utgivning v 21, distriktsspalten: Ted kommer att skriva den 

första spalten i april.  

 

§12  Övriga frågor: inga 

 

§13         Nästa möte måndagen den 18/5-20 och vilken form meddelas i kallelsen. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 

 

 

 


