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Styrelsemöte SMC Örebro län den 23/8 2022 Nr 9 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, Anders Johansson och Nils Forsman.  

Förhinder: Hampus Brunstedt, Joacim Sandqvist. 

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

25/8 -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) HLR-utb (Hampus): Mycket bra kurs med fingerad olycka. Diskussioner om 

instruktörernas HLR utbildning ska ske innan säsongstart varje år. 
  b) Avtal klart om lokal på Teknisk Motor Club (Erik): Mail har utgått till alla och 

avtalet finns i pärmen ”Avtal” på kansliet. 
c) Lokal Täby: Stefan rapporterar från lokalen. Styrelsen beslutar 
uppfräschning av lokalen. Vi anlitar en snickare för väggar Vi fixar inköp av 
städmaterial, färg och möbler. Ted begär in en offert med snickare och återkommer 
snarast. Vi tar beslut på mail. Stefan fixar städmaterial och färg. Pia kollar på möbler 
och whiteboard. 

 
§ 7           MCT Rapporter:  

a) Knixkurser: Knix den 3/7 med 12 deltagare. Begränsning av deltagare på grund av 
att det var för få instruktörer. Knix den 28/8 och den 18/9. 

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden:  

 a) Ny anställd på Kansliet, önskar besöka oss: Roger blir Marias efterträdare 
samt Travelansvarig. Han vill besöka oss på ett styrelsemöte och vi kommer att skicka 
ut de datum vi har beslutat att han är välkommen. 

 b) ”Ag” MCT, hur gå vidare? (Stefan): Erik rapporterar att vi efterfrågat en MCT 
och Stefan har ett förslag för en ny MCT grupp och styrelsen beslutar att prova detta 
förslag. Formellt ansvarig mot kansliet för MCT är Stefan Heidgren. Erik tar kontakt 
med ytterligare instruktörer i styrelsen för biträdande till MCT. Ett mail kommer att 
skickas ut efter Eriks sondering till övriga instruktörer för att pejla intresse att ingå i 
gruppen. 

 
§ 9           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Beslut om att avsluta åtgärdslistan. 
 
§10          Kommande aktiviteter:  

a)  Instruktörskonferens 29-30 oktober: Mail från kansliet med anmälningar till 
konferensen. Claes kollar upp de instruktörer som inte är anmälda. 
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b) Mek-kurs tjejer? (Ted): Ted har kontaktat Micke Marin om datum, ev i 
september. En inbjudan från Micke Marin om service och fri hämtning och lämning av 
hojar kommer.  

 

§11 Ekonomi (Anders):   

a) Dagsläget: Anders rapporterade att ekonomin är god. 

b) Bankbytet är i princip klart.  

  

§12 Webbsidan:  

a) Stoppdatum MC-folket: den 1/8 -22 utgivning v 35. Nästa stoppdatum 12/9 och 

utgivning vecka 42. Hemsidan rullar på. FB länkas till hemsidan. 

 

§13 Övriga frågor:  

 

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

 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                Pia Westlund 

       Ordförande                                                                                       Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Stefan Heidgren 

     Justerare 

      

 

 

 


