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Styrelsemöte SMC Örebro län den 26/1 2021 Nr 1 verksamhetsåret 2021. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Zoommöte länk från Hampus 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

Heidgren, (lämnade mötet kl. 18.40) Ted Ekblom, Hampus Brunstedt och Anders 

Liljestrand. Frånvaro: Claes Carlsson. 

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

30/1 - 21.         

§ 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) Nytt rabatt-avtal: Micke Marin Båt&MC: 10% på allt i butiken. 

 
  

§ 7           Nya (inkomna) ärenden: 
a) Från kansliet (se separat mail): Skall vi ordna en lokal ”En kväll på mc”? 

Distriktsvis ordna en kväll på MC som Riks gör i vanliga fall för riksdagsledamöter 
lokalt. Kontakta riksdagsledamöter från trafikutskottet och bjuda in till möte där vi 
informerar om vår verksamhet och ev. sitta bakpå vid en mc-tur. Förslag att göra 
något tillsammans med någon mc handlare som kan låna ut mc? Att bjuda in till 
Täby och visa upp vår knixbana samt förklara vårt behov av större träningsbana. 
Räcker inte med en inbjudan på mail utan personlig kontakt. Ted blir 
kontaktperson till Riks i detta event. 

b) Orientering från kansliet om att få nyttja Vote-it utan kostnad för årsmötet om vi vill: 
erbjudande från Riks. Ligger på åtgärdslistan. 

c) Besked från Regionen om beviljat föreningsbidrag för 2021: vi är nöjda med det 
bidrag vi fått. 

d) Simulatorn ev. skrotning: Joacim S tar hand om simulatorn. 
e) Betala knix med friskvård: det finns olika plattformar som vi måste vara anslutna till 

för att kunna hantera betalningen. Riks tittar på hur det ska hanteras rent praktiskt. 
Risk finns att det blir mkt administrativt arbete. Vi är positiva till friskvård men 
avvaktar en fungerande och lätt lösning från kansliet så småningom. 

f) Reseersättning till instruktörer: under 2021 kan instruktörerna erhålla 
reseersättning vid kurserna. 

 
            

§ 8           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 Följande besluts togs av styrelsen: 

- att vi ska subventionera KNIX-kurserna under 2021 

 
 -     att våra instruktörer ska få milersättning. 
 
 -     att vi avvaktar med att bestämma datum för årsmötet tv. 
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§ 9           Kommande aktiviteter: inga 
 

§10  Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning. Vi kollar ev. SMC relaterade 

utbildningar som vi kan delta i. 

 

§11 Webbsidan uppdatering – nya dokument och bilder har inte gått att lägga ut före jul på 

hemsidan. Joacim har varit i kontakt med Johnny på kansliet som inte heller har någon 

lösning på problemet i dagsläget. Stoppdatum MC-folket 25/1 - 21, v 13 

utgivningsdatum, distriktspalten. 

 

 

§12 Övriga frågor: ingen. 

 

§13         Nästa möte tisdagen den 23/2 – 2021 kl. 18.00 troligen via Zoom. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Anders Liljestrand 

     Justerare 

      

 

 

 


