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Styrelsemöte SMC Örebro län den 24/8 2020 
Nr 8 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, Stefan 

Heidgren, Ted Ekblom och Anders Liljestrand. Anmäld frånvaro Claes Carlsson. 

Hampus deltog ej. 

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

28/8 - 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) Missbruk av våra e-postadresser: mail till kassören från okänd men från 

”ordförande” ombedd att omföra pengar till ordföranden. Kansliet har kontaktats, 
det har hänt flera distrikt och kan inte göras nåt åt i dagsläget. Misstanke finns att 
det är öststatsländer som hackar. 

b) Rapport från examination: 17 deltagare och alla blev godkända. 
c) Tack från Annikas minnesfond för de pengar vi samlat in på distans. 

   
 

 § 7           Nya (inkomna) ärenden:  
a) Blommor till revisor Hanna: styrelsen beslutar att köpa blomma till Hanna och 

Ted köper och levererar. 
b) Hyllor till kontoret: Stefan påminner om Ivarhylla på IKEA som är stabila och bra. 

Styrelsen beslutar att Stefan och Pia köper in Ivarhylla. Hasse skruvar ihop. 
 

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

 a) Stefan rapporterar om knix den 6/9 som är fulltecknad med 21 deltagare. Inga 
instruktörer finns tillgängliga. Egenträning söndag den 30/8 för koll av bana och köra lite 
själva. TMC och betalning av banhyra, Kjell på TMC blev lättad av att höra att få sända 
oss en faktura. 

  

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

 

§11 Webbsidan har uppdaterats med nyheter som inställda kurser och event. Inget nytt på 

hemsidan. Stefan kontaktar Joacim om den ev knixen och info om den. Ted rapporterar 

om bild på hela styrelsen finns nu. MC- Folket spalten fixad. 

 

§12  Övriga frågor:  

a) Inkommande mail till hela styrelsen besvaras av ordförande med kopia till övriga 
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b) Kyl och frys till kontoret, frysdörren har buktat sig och listen till dörren behöver bytas 
för det isar på i skåpet. 

 

 

§13         Nästa möte måndagen den 21/9 kl 18.00 är bokade i lokalen Superswede. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 

 

 

 


