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Styrelsemöte SMC Örebro län den 25/1 2022 Nr 1 verksamhetsåret 2022. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Hasse Risberg, Joacim Sandqvist. Pia Westlund, Claes 

Carlsson, Stefan Heidgren, Hampus Brunstedt och Anders Liljestrand. Förhinder: Ted 

Ekblom 

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

28/1-22.         

§ 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) inget  
 

§ 7           MCT: 
a) MCT-möte på distans 14/12 (Stefan): Stefan rapporterade från mötet. 
b) Claes berättade att den 20/2 är det instruktörsmöte och alla instruktörer är 

kallade. Staffan har haft kontakt med två kontaktpersoner inom kommunen till 
Claes angående Täby och Claes ska ta kontakt med dem snarast. Vi kommer 
troligen att få tillgång till gocartbanan men kanske även supermotardbanan. 
Eventuellt kan vi ha avrostning där, men troligen för trångt. Kommunen är 
positiv till att vi använder området mera.  

c) Råd och riktlinjer har lyfts med Niklas. Örebro har fått en inbjudan från 
Södermanland som ska ha en utbildning, hur många plaster som finns vet vi 
ej. Datum är den 26-27/2 i Eskilstuna. 

d) Grusinstruktörs utbildning och examination i Säfsen  28//4- 17/5 i Rosersberg. 
Styrelsen tar beslut om att distriktet står för kostnaderna för helgen. 

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden: 

a) Valberedningen Gert: info att Gert har mailat till alla föreningar och frågat om det 
finns några intressenter att fylla platsen som suppleant i styrelsen. En intressent 
finns.  

    
§ 9           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§10          Kommande aktiviteter:  

a) Distriktsårsmötet den 10/3 i Idrottens hus lokal Gentlemannen kl 18.00. 
Handlingar ska vara klara till den 18/2-22 till sekreteraren. Nästa styrelsemöte tas 
beslut om vi har behov av ett möte samma dag som årsmötet. 

b) Riksårsmötet 2022: 13-15/5-22 i Båstad. Styrelsemedlemmar som åker ner är 
sedan länge beslutat i styrelsen att subventionera billigaste alternativet samt att 
extranätter och enkelrum ej bekostas av SMC. Detta beslut gäller alla i styrelsen 
inkl valberedningen.  Även föreningsrevisorn är medräknad i detta beslut.  
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§11 Ekonomiläget:  

 a) Dagsläget 

 b) 2022 års budget 

 c)  Distriktstian 

 Hasse rapporterade även kontoställning.  

 

§12 Webbsidan: Joacim ser över webbsidan och lägger in info för årsmöte den 10/3. 

Stoppdatum MC-folket: Annonsmaterial 25/2  Utgivning nr 3 29/3 . 

   

§13 Övriga frågor: Fikadiskussion. 

 

§14         Nya mötestider inför hösten: Mån 28/3, tis 19/4, mån 23/5, mån 20/6. Hasse bokar lokal 

alla vårens tider. 

 

Nästa möte måndag den 28/2-22 kl. 18.00 i Gentlemannen. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                              Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Hampus Brunstedt 

     Justerare 

      

 

 

 


