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Styrelsemöte SMC Örebro län den 27/9 2022 Nr10 verksamhetsåret 2022. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt presentation av alla. 

Roger Berzell, SMC:s Nationella samordnare samt Travelansvarig, är på besök. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Anders Liljestrand, Pia Westlund, Claes Carlsson, 

Stefan Heidgren, Ted Ekblom och Anders Johansson.  

Förhinder: Hampus Brunstedt, Joacim Sandqvist och Nils Forsman. 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Johansson och sista justeringsdag den 

29/9 - 22. 

§ 4 Dagordningen godkändes med tillägg.  

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

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga:  
  a) Arbetsläget med lokalen Teknis Motorklubb (Stefan): en knixkurs har fått använda 

lokalen som vi har fixat till. Positivt bemötande av deltagarna.  
 

§ 7           MCT Rapporter:  
a) KNIX-kurser: knixkurs den 28/8 inställd på grund av Gulvarning i väderleken i 

Örebro. Kursen den 18/8 med 17 deltagare i fint väder. En kullkörning utan 
personskada.  

b) Arbetsläget med nya MCT gruppen (Stefan): Stefan är sammankallande MCT, 
Hampus medhjälpare. Mail har gått ut till alla instruktörer om intresseanmälan till 
MCT gruppen. Styrelsen har beslutat att ansökanden bör vara aktiv inom distriktet. 
Två svar har inkommit som intresserade av att ingå i gruppen. Styrelsebeslut har 
beslutande i MCT frågan. Ytterligare en person är tillfrågad om deltagande i 
gruppen men ej beslutat sig. Stefan drar i stora drag planeringen för hur gruppen 
ska arbeta. Onsdagen den 26/10 kl 18.00-20.00 är ett första möte med alla 
instruktörer för MCT-gruppens framtid. Beställning av fika kan göras till mötet. 
Styrelsen beslutar att MCT gruppen består av Stefan Heidgren, Hampus 
Brunstedt, Felix Isaksson och Pia Westlund. 

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden:  

 a) Råd och riktlinjer 3.0: Diskussioner har förts med Södermanland och Värmlands 
distrikt om deltagande i deras kurser men att plats fanns ej. Vi planerar att bjuda hit 
Niklas för att ha en kurs med alla instruktörer i Örebro. Om andra distrikt har behov 
kan de ansluta till oss. Styrelsen beslutar att bjuda hit Niklas för att ha en kurs i RoR 
3.0. 

 b) Styrelsen beslutar att Poker run ansvaret tas över av Anders Johansson och Pia 
släpper den uppgiften i arbetsgruppen.            

 
§ 9       Kommande aktiviteter:  

a) Instruktörskonferens 29-30 oktober: Mail från kansliet med anmälningar till 
konferensen. Samåkning löses via mail. 
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b) Mek-kurser för tjejer: (Ted) ej kontaktad på grund av sjukdom. 
 

§10 Ekonomi (Anders):   

a) Dagsläget: Anders rapporterade att ekonomin är god. 

b) Reseräkning 2 olika ersättningar för mc: Riks reseräkning har högre ersättning för 

mc. Vi gör ingen ändring av skattetekniska skäl. 

c) HLR kursen med Åke: behov finns av tydligare faktura. 

 

§11 Webbsidan:  

a) Stoppdatum MC-folket: Nästa stoppdatum 10/10 och utgivning vecka 46.  

Hemsidan rullar på.  

 

§12 Övriga frågor:  

a) Alla ”mina” mail från jun – aug har försvunnit från vårt SMC-konto?? (Erik): Forskar 

vidare med hjälp av Joacim. 

b) Förslag till skrivelser om examinationsprocessen, bordläggs till nästa möte. 

 

§13 Nästa möte:  tisdagen den 25/10, 23/11  -22 

 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                Pia Westlund 

       Ordförande                                                                                       Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Anders Johansson 

     Justerare 

      

 

 

 


