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Styrelsemöte SMC Örebro län den 21/9 2020 
Nr 9 verksamhetsåret 2020. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus lokal Superswede 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Pia Westlund, Stefan Heidgren, Ted 

Ekblom och Anders Liljestrand. Anmäld frånvaro: Joacim Sandqvist och Claes 

Carlsson. Även Hampus Brunstedt. 

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

27/9 - 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. 
 Inget att rapportera. 
  

 
 § 7           Nya (inkomna) ärenden:  

a) Knix i regn: Stefan vill köpa klädstänger till att hänga upp deltagarvästarna på, vid 
regn blir de blöta och möglar. Styrelsen beslutar att Stefan köper in hängare. 

b) Telefonpengar: I fjol glömdes arvodet bort men styrelsen beslutar att ersätta 
styrelsemedlemmarna med 200 kr /år för 2020. 

c) Rabatt avtalen: Styrelsen beslutar att det kommer att finnas info på hemsidan 
om att anmäla om företag med rabattavtal i SMC lokalt inte finns kvar längre eller 
att avtalen ej längre gäller. Ted ordnar. 

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

a) Poker run: Pia kontaktar klubbar och Arne och Lars att vi ställer in Poker run i år. 
b) Trafikskolor: Stefan rapporterar att Ottossons vill ha besök den 24/9 och 29/10. 

Stefan och Pia ger info vid de tillfällena.  
 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

  Budget 2021: Styrelsen beslutar att godkänna kassörens förslag till årsbudget. 

 

§11 Webbsidan har uppdaterats. MC- Folket spalten fixad. 

 

§12  Övriga frågor:  

a) Stefan kollar upp om vi i SMC kan hyra garaget i Täby där trafikskolorna hade förut. 

Ingen har enligt utsago varit där på länge. 

b) Instruktörsevent: ska vi ha ett event som vi brukar? Mat någonstans med alla 

involverade. Stefan lämnar förslag på datum och kollar med Grekiska kolgrillen. 
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§13         Nästa möte måndagen den 26/10 -20 kl 18.00 är bokade i lokalen Superswede i 

Idrottens hus. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                                                                

     ____________________ 
     Stefan Heidgren 

     Justerare 

 

 

 


