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Styrelsemöte SMC Örebro län den 10/3 2022 Nr 3 verksamhetsåret 2022. 
 
 
Tid: kl. 17.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

ankomst, Stefan Heidgren, Ted Ekblom, och Anders Liljestrand. Förhinder Hampus 

Brunstedt Joacim Sandqvist 

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

14/3 -22.         

§ 4 Dagordningen godkändes.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga:  
a) Poker run möte den 15/3 kl 18.00 där klubbarna är inbjudna till möte där vi kommer 

vi att informera om hur vi i SMC har tänkt att genomföra Poker run.   
b) Ted rapporterar från utbildningens möte. Mc folket var med och Jox. Ted tar kontakt 

med Jonny om nå mailkonversation i nån domän. Om vi vill vara med i Elmia eller 
Hojrock och jobba kan vi ta kontakt med kansliet. Använd sociala medier så vi syns. 

c) Buffar och material ska Ted beställa. Maxantal 150 st eller beställning på 100 st, 
kontakt med Elin  för köp av 500 om vi kan få annat pris,men ej svar ännu. 

d) Resa med SMC utomlands måste man ha Covidpass. 
 
§ 7           MCT Rapporter: 

a) Stefan rapporterar HLR kurs för medlemmar som han kollat med Åke Hultqvist. 
Förslag på den 18/4. Vi kommer att ge ersättning till dem. Dockor är inte 
aktuelltutan istället ta två pass och ist ha en ”olycka” och ett scenario med teori 
inomhus. Stefan lämnar över till Claes att rodda vidare.   

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden: inget 

  
 
§ 9           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§10          Kommande aktiviteter:  
 a) Årsmötet 10/3, Kontroll att följande dokument finns: 
 - Dagordning  Erik 
 - Verksamhetsberättelse Pia 
 - Verksamhetsinriktning Erik 
 - Balansräkning  Hasse 
 - Resultaträkning Hasse 
 - Revisionsberättelse Hasse 
 - Budgetförslag  Hasse 
 - Valberedningens förslag Gert 
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§11 Ekonomi (Hasse): Hasse rapporterade om ekonomi. 

 

§12 Webbsidan:  

a) Stoppdatum MC-folket: 6/4 Utgivning nr 3 28/4 

   

§13 Övriga frågor: inget 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                 Pia Westlund 

       Vice ordförande                                                                                Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Stefan Heidgren 

     Justerare 

      

 

 

 


