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Styrelsemöte SMC Örebro län den 23/3 2021 Nr 3 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, Claes 

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

Anmält förhinder:  

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

26/3 - 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:  
                a) Regionens dialogträff den 4/3 (Hans): Hans rapporterar från mötet. 

Ansökningstiden för nästa år 2022 kommer att förändras. Erik och Hans har koll. 
   b) MCT (Claes/Stefan): Med tanke på SMC Riks information ser vi det svårt 

att genomföra kursverksamheten under våren -21. Examination av nya instruktörer 
under våren ställs in. 
  c) Trafikskolor (Pia/Stefan): Kontakt med Ottossons trafikskola men ännu 
inget svar. 
  d) Informatörsinfo: (Ted): Informatörsmötet med Riks,  

• mycket diskussioner om många saker bla den nya hemsidan som behöver 
rensas upp. Underlättar för Jonny om det är mindre saker att flytta till nya sidan. 
Original styrelseprotokoll ska sparas ett visst antal år. Joacim tar ansvar för att 
försöka spara hem den info som vi inte tar med till nya hemsidan. Deadline för 
rensning är 1/5 då börjar övergången till nästa hemsida. 

• Pressmeddelande: en lokal presstalesperson som svara på olika frågor 
eftersöks i varje distrikt. Per automatik blir det ordförande som är 
presstalesperson om vi inte anmält någon annan. Erik tycker att det är ok och 
om han har förhinder delegerar Erik till annan i styrelsen. 

• Distriktspalten: läser folk spalten? hur man skriver och vad man skriver 
diskuterades på mötet, ska det vara krönikor istället? Gärna artiklar och bilder 
efterfrågas. 

 
§ 7           Nya (inkomna) ärenden: 

a) Förfrågan från Nerike Bikers: om SMC kan sponsra korvgrillning o dyl 
vid mc event (gemensam körning) som dom arrangerar, men som blir öppet 
för alla att delta i! Skulle vara ett positivt led i mer interagerade med de lokala 
klubbarna. Vi har önskat att klubbarna ska vara mer drivande och detta är ett 
utmärkt förslag! SMC ska vara en stöttande organisation för klubbarna i 
distriktet. Självklart ska klubben vara SMC ansluten. Vi får ta ställning till varje 
enskilt fall om det kommer fler klubbar som vill ha samma stöttning. 
Diskussion förs att info ska gå ut till alla klubbarna så att alla har samma 
chans. Erik tar ansvar för att ta fram ett utkast till policydokument till 
nästa möte som styrelsen kan anta.   
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 b) Förfrågan från Örebro Conventum om att arrangera SMC Riks årsmöte 
2023? Detta var aktuellt för ett par år sedan då vi fick info om detta av Örebro 
Convemtum på ett möte. Vi behöver isf ha med klubbarna eller nära distrikt 
som stöttning. Styrelsen beslutar att inte ta ansvar för att ha Riks årsmötet 
2023. Ett stort åtagande som vi känner att vi inte ror iland med då vi är ett litet 
distrikt med få funktionärer som kan hjälpa till. Erik meddelar Örebro 
Conventum om vårt beslut. 
c) SMC Riks nya riktlinjer inom club, school, travel och distrikt som utkommit 
på hemsidan gällande Covid-19. Hur ska vi agera med kursverksamhetenVi 
bordlägger frågan till nästa möte. Diskussion om banhyran till TMC. 

            
§ 8           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades:  

• Styrelsen beslutade att vi avvaktar en månad till med att besluta om 
distriktsårsmöte. 

• Genomgång av årsmöteshandlingar: samtliga handlingar gicks igenom av 
styrelsen. Alla överens och styrelsen förklarar handlingarna som godkända. 
Vi avvaktar att publicera handlingarna på hemsidan tills årsmötet är klart. 

             Regionsbidraget som kräver årsmötesprotokoll, kan vi få säkert få dispens för, 
             Erik tar kontakt och ansvarar för det. 

• Ted kontaktperson för eventet ”En kväll på mc” löper på.  

• Stödplattor: Joacim har hittat ett företag som kan leverera stödplattor med  
logga på. 100st för 1300 kr + moms eller 500 st kostnad 10 000 kr. Hans vill ha 
en offert. Styrelsen beslutar att om att Joacim mailar till företaget och ber om 
en offert. 

• Ska vi starta ett Instagramkonto? Risker och framgångar har vägts. Många 
distrikt har konton men de uppdateras inte. Fler framgångar med IG än risker 
om det sköts väl. Tankar kom att det kan vara ”fel” tid nu att starta ett IG nu i 
dessa tider med lite event. Risk att medlemmar tröttnar om det inte händer nåt 
på sidan. Styrelsen beslutar att förslaget läggs på is till en ”normal” situation i 
samhället uppstår. 

• Friexlista på tidningen MC Folket finns hos vissa handlare och rabattställen, de 
får ett exemplar per år, men den listan kommer vi inte åt i distriktet. Vi kan 
hjälpa till att distribuera till handlare men frågan är vem gör det och när? 
Styrelsen beslutar att inte genomföra detta. 

 
 
§ 9           Kommande aktiviteter:  

a) Genomgång av årsmöteshandlingar: samtliga handlingar gicks igenom av 
styrelsen. Alla överens och styrelsen förklarar handlingarn som 
godkända. Vi avvaktar att publicera handlingarna på hemsidan tills 
årsmötet är klart. 
 

 

§10  Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

 

§11 Webbsidan har inte hänt så mycket på. Joacim uppdaterar. Stoppdatum MC-folket 6/4-

21, distriktspalten. 

 

§12         Övriga frågor: inga frågor 

 

§13         Nästa möte tisdagen den 27/4 – 2021 kl. 18.00 troligen via Zoom. 

 

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

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Hampus Brunstedt 

     Justerare 

      

 

 

 


