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Styrelsemöte SMC Örebro län den 20/6 2022 Nr 8 verksamhetsåret 2022. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Anders Liljestrand, Pia Westlund, Claes Carlsson, 

Stefan Heidgren, Ted Ekblom, Hampus Brunstedt, Anders Johansson.  

Förhinder: Joacim Sandqvist, Nils Forsman  

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

20/6 -22. 

§ 4 Dagordningen godkändes efter tillägg.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll har gåtts igenom och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga:  
a) Trafikskolebesök (Ted) Riskettan den 14/6 15 st deltagare Ottossons. 

Handledardiskussion. 
b) Byte av bank: Diskussion om strulet med Swedbank. Stefan har tagit kontakt med 

Handelsbanken och fått god respons. Byte skulle kunna ske på två veckor. 
Kundkännedomsblankett, Normalstadgar, Konstituerande protokoll samt 
Årsmötesprotokollet ska lämnas över. Kostnaden för ”bankpaket” med bankkort blir 
ca 700 – 1000 kr/år.  

 
 

§ 7           MCT Rapporter:  
a) Knixkurser: knixkurs den 19/6 med 18 deltagare som var riktigt nöjda. En ny 

resurs tillkom på kursen som kommer att delta framöver.  
Nästa knix den 3/7 som tyvärr behövs ställas in då det inte finns några 
instruktörer. Det datumet krockar med semester samt Gelleråsen. Anmälningar 
finns till kommande kurser. 
 

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden:  

a) Ansökan Regionens föreningsstöd för 2023 (Erik); Erik har fyllt i blanketten som   
ska skickas in 30 juni och föreslår en sänkning till 30 000 kr som stöd. Styrelsen 
beslutar att enligt förslaget att ansöka om 30 000 kr. 

b) Kompletterande banhyra i Täby: Stefan har kontaktat en person som är ansvarig i 
Täby och vi har möjlighet att få tillgång till lokal. Erik tar kontakt med ansvarig 
Teknis Motorklubb för att få ett avtal. Styrelsen beslutar att ge Erik mandat att 
sluta avtalet. 

 
 

§ 9           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§10          Kommande aktiviteter:  
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a) HLR utbildning? (Hampus): Åke är kontaktad av Hampus och vi lämnar ett datum till 
honom, han är helt tillgänglig i augusti. Praktiska övningar både inomhus och 
utomhus. Åke får komma med förslag på datum och max antal deltagare. Hampus tar 
vidare kontakt. 
b) Instruktörskonferens oktober -22: Mail har gått ut och sista anmälan var igår.  
c) Mek-kurs tjejer?  (Ted/Pia): Ted har haft möte med Micke Marin och fått offert på 
895 kr/person. Fika ingår och 3 stationer med olika inriktning. Max 12 deltagare. 
Inbjudan går ut till alla tjejer i Örebro distriktet via mail. Styrelsen har redan beslutat 
om att sponsra deltagaravgiften. Pia har haft kontakt med ATM har inte gett något 
besked mer än att de inte har tid just nu men tycket att det är intressant. 
Styrelsen beslutar att sponsra med 600 kr /person och Ted kontaktar med Micke och 
beslutar datum för kursen. Viktigt att döpa om kursen så att tjejerna tror att de ska få 
meka. 

 

§11 Ekonomi (Anders):   

a) Dagsläget: Anders rapporterade att ekonomin är god. 

b) Byte av bank: Styrelsen beslutar att göra ett bankbyte från Swedbank till 

Handelsbanken snarast. 

 

§12 Webbsidan:  

a) Stoppdatum MC-folket: den 1/8 -22 utgivning v 35. Hemsidan rullar på. FB länkas 

till hemsidan. 

 

§13 Övriga frågor: Ted rapporterar från Hoj Rock om SMC:s provkörningar på elhojarna. 

 

§14 Nästa möte: 23/8, 27/9, 25/10, 23/11  -22 

 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                Pia Westlund 

       Vice ordförande                                                                                Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Anders Johansson 

     Justerare 

      

 

 

 


