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Styrelsemöte SMC Örebro län den 23/2 2021 Nr 2 verksamhetsåret 2021. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Zoommöte länk från Hampus 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

Heidgren, Ted Ekblom, Hampus Brunstedt och Anders Liljestrand. Från valberedningen 

deltog Gert Andersson. Anmält förhinder: Joacim Sandqvist 

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

1/3 - 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: Inget 
inkommit. 

 
  

§ 7           Nya (inkomna) ärenden: 
a)  Inbjudan till dialogträff (via Zoom) från Regionen den 4/3: mail från 
regionen angående bidragen som vi får. Ansökan ska var inne lite tidigare än i 
fjol. Agendan är information och Hasse kommer att delta. 
b)  Ska vi starta ett Instagram-konto? (Ted): Frågan kom från kansliet om vi 

ska ha ett Instagramkonto? Diskussion i gruppen hur vi ska hantera kontot. 
Hampus och Ted är intresserade av att förvalta kontot. De tar fram ett förslag 
och undersöker med kansliet och andra distrikt till nästa möte. 
c)  Utdelning/placering av senaste MC-Folket till en del rabattställen som 
caféer, restauranger/ gatukök och handlare? Detta som ett sätt att 
marknadsföra oss och att även locka fler till att bli medlemmar i SMC (Ted): 
förslag att lägga ut tidningen på olika platser som ”gratisnummer”. Ted kollar 
upp om alla registrerade (lokala och centrala) rabattställen får ett exemplar.  

            
§ 8           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades: 

• Angående Årsmötet, vi har is i magen och avvakter tillsvidare. 

• Subventionering knixkurser, ca 41deltagare (varav 36 medlemmar) under 
kurserna 2019. 250 kr subventionering per medlem med en anmälningsavgift 
på 50 kr kanske kunde locka deltagare. En subventionering/medlem/år. 300 
kr/medlem, 400 kr/icke medlem är kostnaden idag för en knixkurs. Kostnad för 
distriktet under 2019, 9000 kr.  

Följande besluts togs av styrelsen: distriktet subventionerar en medlem 250 kr och en 
anmälningsavgift på 50 kr för en knixkurs under året 2021. 

• Ted har anmält sig att vara med på lokal kväll med politiker men inte hört något 
ännu. 

 
§ 9           Kommande aktiviteter: inget nytt. 
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§10  Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning. Revisorerna har gjort revision. 

 

§11 Webbsidan uppdatering, Stoppdatum MC-folket 6/4-21, distriktspalten. 

 

§12         Övriga frågor:  

a) Utskick i tidningen: vi har inget utskick: Idéer som kom upp i diskussionen: nån typ 

av tävling på Facebook/Instagram. Grilla korv framemot hösten utanför Idrottens 

hus. 

b) Gert rapporterar lite från valberedningen. Styrelsen mailar Gert hur man vill göra till 

nästkommande år med sitt deltagande. 

 

§13         Nästa möte tisdagen den 23/3 – 2021 kl. 18.00 troligen via Zoom. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Stefan Heidgren 

     Justerare 

      

 

 

 


