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Styrelsemöte SMC Örebro län den 29/11 2021 Nr 10 verksamhetsåret 2021. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Pia Westlund, Stefan Heidgren, Ted 

Ekblom och Anders Liljestrand. Förhinder: Claes Carlsson, Hampus Brunstedt och 

Joacim Sandqvist.  

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

1/12 - 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) Höstträff med instruktörer: För att avsluta säsongen bjuds alla instruktörer in till ett 

informellt möte den 25/11 kl 19.00. Claes bokar. 9 deltagare på Pitchers med mat. 
  

 
§ 7           Nya (inkomna) ärenden: 

a) Beslut om datum för nästa årsmöte: Vi beslutar en vardagskväll den 8,9,10/3 kl 
18.00 – 21.00 i Idrottens hus. Hasse fixar lokal och vi beslutar att det blir 
föranmälan. Kallelse kommer i tidningen som Ted fixar. Nästa möte ordnar vi 
dokument mm. 

b) Västbeställning? Senast 12-03 enligt mail från Marie Wärnewall: Stefan åker ut till 
Täby och kollar hur västarna ser ut. Vid behov beställer vi genom Claes. 

c) Datum planering nästa års Knix-kurser: Claes har meddelat att det kommer ett 
möte i januari där vi kommer att diskutera om planeringen av kurser. 

d) Råd & Riktlinjer 3: utbildning för våra instruktörer, aspiranter och resurser kommer 
förmodligen att bli ihop med Södermanland och Östergötland, men 
förhoppningsvis har vi även möjlighet att skicka en grupp till Värmland. Datum och 
platser kommer släppas till alla berörda så fort det finns något klart. 
 

e) ”Kurs på väg”  Vi har fått en förfrågan från riks om att köra 4-6 st "Kurs på vägen" 
(liknande det vi började med innan pandemin), riks kommer att plocka fram 
deltagarlistor till oss om pilotprojektet blir av. 
 

f) Alla MCT och ordförande i SMC är kallade till ett möte den 14/12 på Teams med 
examinationsgruppen för information om förändringar i och hur 
aspirantutbildningen och examinationen går till samt vad som förväntas av 
aspiranterna. SMC Örebro har bra kompetens på detta område då vår MCT är 
med i examinationsgruppen: ordförande beordrar Stefan Heidgren att medverka 
på mötet. 

 
g) Smc boken: orientering om att det finns två datum 15/12 i tryckt form  för 

rabattställen och 15 /1 digital form. 
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§ 8           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§ 9           Kommande aktiviteter: inget 

 

§10 Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

  

§11 Webbsidan: Stoppdatum MC-folket den 6/12–21, utgivningsvecka v 3.  

 

§12 Övriga frågor: vädjan om tidiga reseräkningar. 

 

§13         Nya mötestider inför hösten: Nästa möte tisdag 25/1 - 22 kl. 18.00 i Gentlemannen som 

Hasse bokar. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                              Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Stefan Heidgren 

     Justerare 

      

 

 

 


