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Styrelsemöte SMC Örebro län den 24/11 2020 Nr 11 verksamhetsåret 2020. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Ändrad till Zoommöte länk från Hampus 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

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

Anmäld frånvaro: ingen 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Hampus Brunstedt och sista justeringsdag den 

27/11 - 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) Orientering från Ordförandemötet (distans) 21 nov: Erik rapporterar från 

distansmötet. Kansliet och den nya ordföranden Rolf Skoog rapporterade att 
systemet med röstning med Vote It, blev inte ökat antal deltagare som man 
hoppats på. Dock fungerade Vote It bra även om det var lite ”torrt”. Diskussion 
uppkom på mötet om hur nästa års årsmöte ska se ut för distrikten och dess 
styrelse. Kansliet sa ok till att använda Vote It till distriktsårsmöten på distans. 
Årsmötena kan även senareläggas. Vote It kräver en hel del förarbete innan mötet 
går igång. Kansliet kom in med en ny struktur på E-postadresser som ska skickas 
ut till webbansvariga. Ett distrikt hade gjort förfrågan om alkomätare och alla 
distrikt blev tillfrågade om de ville ha en alkomätare. Vem som betalar vet vi inte. 
Visar grönt eller rött och ej %. Distrikten hade skilda åsikter om detta. Vi funderar 
på detta och tar upp frågan nästa gång. Handlingsplan bör upprättas om vi 
anskaffar. Kalibrering och ansvarstagande är en sak vi får ta med i beräkningen.  

b) Nytt rabatt-avtal från Ted: Odensbackens kondis 20% på allt. 
c) Trafikskolor Ottossons: riskettan den 29/10-20 Stefan lämnade material då det 

bara var 3 deltagare. 
  

§ 7           Nya (inkomna) ärenden:  
a) Vägrapport från medlem: Sakligt och bra inlägg från medlem. Vi lämnar över det 

till en av våra Vägrapportörer. Skrivs in på hemsidan med den informationen om 
var man kan vända sig om fler vägrapporter inkommer. Claes anmäler den 
formella vägen. Erik skickar ett svar till medlemmen. 

b) Påminnelse om västbeställning från kansliet: ska beställas senast den 26/11 men  
vi har inget behov av västar. 

c) Mail från Maria N till Pia: Medlem med förfrågan om praktiska råd kring 
hörselnedsättning, comradio och hojköring. Pia har svarat medlemmen. 

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

§10  Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

 



Sida 2 (2 

 

  

2 (2) 

§11 Webbsidan uppdatering, God Jul hälsning läggs in om någon vecka. Vägrapportering till 

Trafikverket. Stoppdatum MC-folket början på dec, distriktspalten är inskickad. 

 

 

§12 Övriga frågor:  

a) kommande möten våren 2021: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6 

b) MCT ansvarig: Stefan ställer sin plats till förfogande av personliga skäl till Claes som 

tar över från supportande MCT till ansvarig MCT. Meddelas till kansliet. 

 

§13         Nästa möte tisdagen den 26/1 - 2021 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Hampus Brunstedt 

     Justerare 

      

 

 

 


