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Styrelsemöte SMC Örebro län den 15/6 2020 
Nr 7 verksamhetsåret 2020. 
 
Tid: kl. 18.30 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Pia Westlund, Claes Carlsson, Ted 

Ekblom, och Anders Liljestrand. Anmält förhinder: Stefan Heidgren och Joacim 

Sandqvist. Hampus Brunstedt uteblev. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Liljestrand och sista justeringsdag den 

18/6 - 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) Trafikskolor riskettan: Ottossons har fått ett besök av oss. Ett tillfälle var vi tvungna 

att tacka nej då vi inte kunde. Likaså till Bil o hoj blev ett besök inställt. 
   

 
 § 7           Nya (inkomna) ärenden:  

a) Jespers brev  från Riks 9/6-20: Utgått till alla i styrelsen som Erik delgivit oss. Hur 
gör vi med kursverksamheten efter den 27/7? Styrelsen beslutar att Stefan och 
Claes tar kontakt med instruktörerna och hör vad de anser om att köra kurserna 
efter den 27/7. 

b) Kommande kurser hösten- 20? Se ovan. 
 c)    Poker run?: Styrelsen beslutar att vi avvaktar med detta så länge vi har 50 

personers restriktionerna kvar. 
 

            
§ 8         Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.  
  
§ 9 Kommande aktiviteter: 
 a) Ev kommande kurser 
  

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning. Styrelsen beslutar att betala Teknis 

MC för banhyra 2020 för knixkurserna oavsett hur mycket vi nyttjar banan. Claes och 

Stefan tar kontakt med Teknis MC och meddelar detta. Vi kollar med dem om de vill 

skicka fakturan redan nu. Styrelsen beslutar att skänka 1000 kr till Annicas 

minnesfond som Hasse ordnar. 

 

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

rapporterar v 27 nästa utgivning. Anders fotas och lägger in fotot på hemsidan. 

 

§12  Övriga frågor:  

a) Mötesdatum under hösten: 24/8, 21/9, 26/10, 23/11. 
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§13         Nästa möte måndagen den 24/8-20 kl 18.00 och vilken form meddelas i kallelsen.  

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Anders Liljestrand 

     Justerare 

 

 

 


