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Styrelsemöte SMC Örebro län den 27/4 2021 Nr 4 verksamhetsåret 2021. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Zoommöte länk från Hampus 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

Heidgren, Ted Ekblom, Hampus Brunstedt och Anders Liljestrand. Ej närvarande: Claes 

Carlsson 

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Joacim Sandqvist och sista justeringsdag den 

3/5 - 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) Trafikskolor (Ted): Har besökt Ottossons trafikskola vid två tillfällen. 7+ 7 

deltagare. 
b) Kontakt med politiker Trafikutskott (Ted): Ted har varit i kontakt med 

politikern Denis Begic som var intresserad av vår verksamhet. Ville gärna 
träffas den 9/5 kl 11.00 och preliminärt bokat på Naturens hus med fika för 
att diskutera trafiksäkerhetsfrågor. Stefan hänger på. Mail till Ted om de 
frågor som bör tas upp. Stefan och Ted plockar ihop material som lämnas 
över till Denis. 

  
 

§ 7           Nya (inkomna) ärenden: 
a) Centralt pressmeddelande från Kansliet utskickad, kan bli följdfrågor till 

distrikten: Rikspressmeddelande har skickats ut som kan generera 
följdfrågor.  

b) Från kansliet: mall för diplom som tagits fram för avtackning av 
styrelseledamöter: Elin har uppdaterat ett diplom för avtackning av 
styrelseledamöter. Snygg mall som Erik visar upp i bild. 

c) Kansliet skickat ut vykort: 25 stycken vykort har tagits fram mellan SMC, 
STR, Trafikutbildarnas riksorganisation, Transportstyrelsen och 
Trafikverket som finns  på kansliet. 

d) Inkomna förfrågningar (Pia): medlemmar inkommit med frågor om vi ska 
ha kursverksamhet. Ted besökte besiktningen den 24/4 där det kom 
frågor. Diskussioner. Beslut att Joacim lägger ut ett förtydligande på 
hemsidan om att vi inte kan ha en Coronasäker kursverksamhet. 
 

§ 8           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades:  
 

• Årsmötet måste genomföras. När var och hur? Karolinska skolan kan hyras för 1500 kr. 
Hasse kollar lokalen. Digitalt årsmöte med förhandsanmälan. Diskussion förs. Styrelsen 
beslutar att hålla ett klassiskt årsmöte. Platsen blir Karolinska skolan. Datum förslag blir 
måndag 7/6, kl 18.30, alternativ dag måndag 14/6 kl 18.30. 
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• Kallelsen till årsmötet skickas till oss från Erik för påseende, skickas ut på hemsidan 
Face book och mail till alla medlemmar.  

• Stödplattor finns nu på kansliet som Joacim fixat. 

• Styrelsen beslutar om Policy gällande sponsring till SMC anslutna klubbar. Pia skickar 
ut till klubbarna.  

• Regionsbidraget ger oss ingen dispens 30/6 är sista datum för ansökan. Allt ordnar sig 
om vi hinner med årsmötet i juni så vi kan hinna ansöka om bidraget. 

 
 
§ 9           Kommande aktiviteter: Årsmötet 2021. 
 

§10  Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

 Styrelsen beslutar att betala banhyran för Täbybanan till TMC även detta år. Stefan 

tar kontakt med TMC. 

 

§11 Webbsidan är rensad ordentligt, gränsen blir 5 år tillbaka på saker som sparas och 

läggs över till den nya plattformen. Stoppdatum MC-folket den 3/5 -21, utgivningsdatum 

v 21. I distriktspalten bör nämnas om att kurserna inte kommer att bedrivas pga 

Coronasäkra förhållanden. 

 En inloggning kommer att finnas till den nya plattformen och det kommer att behöva 

byta lösenord en gång i kvartalet. Joacim eller Ted ansvarar. 

 

 

§12 Övriga frågor: Stefan kollar med TMC om möjlighet att få avrosta instruktörer på Täby. 

Vi kan få tillgång till söndagarna då de inte har tävling, gäller det fortfarande? 

 

 

§13         Nästa möte tisdagen den 25/5 2021 kl. 18.00 troligen via Zoom. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Erik Mårtensson                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Joacim Sandqvist 

     Justerare 

      

 

 

 


