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Styrelsemöte SMC Örebro län den 25/10 2022 Nr 11 verksamhetsåret 2022. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Joacim Sandqvist Anders Liljestrand, Pia Westlund, 

Claes Carlsson, Stefan Heidgren, Ted Ekblom, Anders Johansson och Nils Forsman.  

Förhinder: Hampus Brunstedt 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Claes Carlsson och sista justeringsdag den 

28/10 - 22. 

§ 4 Dagordningen godkändes.  

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

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga:  
a) Broschyrställ har köpts in och finns på kontoret.  

 
§ 7           MCT Rapporter:  

a) Arbetsläget med nya MCT gruppen (Stefan): möte den 23/10 hos Stefan samt 
möte imorgon den 26/10 på Idrottens hus med info till alla instruktörer. 
  

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden:  

a) Synpunkter på skrivelsen om examinationsprocessen (alla): Claes berättar att 
ordföranden för Västra Götaland ifrågasätter examinationsprocessen. Efter 
diskussioner i Örebro distriktets styrelse har vi enhälligt beslutat att inte ställa oss 
bakom skrivelsens förslag. 

 b) Råd och riktlinjer 3.0 (Claes): Niklas tas kontakt med på Storkurskonferensen. Fler 
distrikt vill bli inbjudna. 

 c) Mail från Johan om Hoj-X (Pia): Vidarebefordrar mailet till distriktets klubbar. 
 

§ 9       Kommande aktiviteter:  
a) Instruktörskonferens 29-30 oktober: Deltar gör: Stefan, Claes, Anders, Joacim 

och Pia från styrelsen.  
b) Storkurshelgen Arlanda 19-20/11 deltagare: Erik, Joacim, Anders J, Ted, 

Stefan, Claes och Pia och samåkning: Erik åker själv, Joacim Claes och 
Stefan kör. Kolla med kansliet om anmälan finns. 

c) Mek-kurser för tjejer (Ted): Datumet blir den 24/11 kl 18.00-21.00. inbjudan 
skrivs och publiceras på alla kanaler. Mail till alla kvinnor med anmälan på 
Teds mail. Sponsring från SMC med 600 kr/ deltagare finns på tidigare 
protokoll. 12 deltagare minst på eventet.   

 

§10 Ekonomi (Anders):   

a) Dagsläget: Anders rapporterade att ekonomin är god. 
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§11 Webbsidan:  

a) Stoppdatum MC-folket: Nästa stoppdatum 28/11 och utgivning vecka 11.  

Hemsidan rullar på.  

 

§12 Övriga frågor:  

a) Årshjul. 

b) Annikas Minnesfond marknadsförs samtidigt med SMC skadefond som körs 

parallellt. SMC kortegen med två möjligheter. 

 

§13 Nästa möte:  onsdagen den 23/11  -22 hos Stefan  

 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                Pia Westlund 

       Ordförande                                                                                       Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Claes Carlsson 

     Justerare 

      

 

 

 


