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Styrelsemöte SMC Örebro län den 18/5 2020 
Nr 6 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, Ted Ekblom, Hampus Brunstedt och Anders Liljestrand. Anmält förhinder: 

Stefan Heidgren 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim och sista justeringsdag den 21/5 - 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) Styrelsen har via epost-omröstning beslutat att inte marknadsföra info om 

Oswalds och Ingemars Iron Butt: Oswald tackade för att vi tagit upp frågan. 
b) 12 maj: Mc på väg inställd som övriga kurser. 

 
 § 7           Nya (inkomna) ärenden:  

 
a) Protokoll ”Ordis”-mötet 7 maj (skickat digitalt till hela styrelsen): Distansmöte 

som var lite rörig.  
b) Web-adress till nya portalen: smc.tmgdialog.se 

         c)   Enkät från Kulturavd vid Regionen. Besvarad via mail av ordförande.” 
         d)  Arbetsgrupp förslag ny ”Distrikts-tia” (skickat digitalt till hela styrelsen) : Ändrad 

ekonomi. Ronny tog ej beslut på ordismötet där ärendet togs upp, det 
återremitterades till alla distrikten. Principerna ligger som grund att hjälpa 
distrikten med långa avstånd att kunna delta. Styrelsen har inga invändningar 
mot förslaget gällande Distriktstian. Kan det tas upp på årsmötet som motion?  

         e) Utse Klädansvarig inom styrelsen: Styrelsen beslutar att Hampus ser till att 
kollektionen blir uppdaterad och tar kontakt med Stefan att hämta in listor och 
katalog med info. 

          
§ 8         Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.  
  
§ 9 Kommande aktiviteter: 

a) 28 maj: Gruskurs inställd som övriga kurser. Claes har grönt om alla datum som vi 
önskat, torsdagskvällar på Hallsbergs motorstadium. Om det kommer att se lika ut 
efter sommaren vet vi inte. 
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

 

§11 Webbsidan har uppdaterats med nyheter som inställda kurser och event. Info i 

förstatexten och att styrelsen fortsätter sitt arbete som vanligt. Info om Annikas 

minnesfond och swish till fonden. Ted behöver inloggning och han mailar till Johnny på 
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kansliet. Stoppdatum till MC Folket. Ted har haft kontakt med MC Folket och 

redaktionen. Joacim skickar mail om stoppdatum till Ted 

 

§12  Övriga frågor:  

a) Kommunikationsplan för SMC Örebro. Mailar till styrelsen de förslagen som finns. 

Pia tar fram ett utkast.  

b) Nytänk om årsmöte en vardagskväll 2021? 

c) RF bestämmer om lokalerna på Idrottens hus och vi får fortfarande inte ha möten i 

lokalerna.  

 

§13         Nästa möte måndagen den 15/6 - 20 kl 18.00 och vilken form meddelas i kallelsen. 

Stefan mailas om det finns möjlighet att ses hos honom. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Joacim Sandqvist 

     Justerare 

 

 

 


