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Styrelsemöte SMC Örebro län den 25/5 2021 Nr 5 verksamhetsåret 2021. 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Zoommöte länk från Hampus 

 

§1 Ordförande Joacim öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Joacim Sandqvist Hasse Risberg, Pia Westlund, Claes Carsson, Stefan 

Heidgren, Ted Ekblom och Anders Liljestrand. Ej närvarande: Erik Mårtensson, Hampus 

Brundstedt. 

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

27/5 - 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: kansliet har skickat ut en ny You tube film som handlar bla om 

knixkurs. Ottossons tillfrågas om tillåtelse att visa filmen på nästa tillfälle på 
riskutbildningen. Diskussion om SMC medical card. 

b) Rapport från träff med politiker: Kontakt tagen och bra diskussioner med Denis 
Begic. Trafikverket tar med sig mc frågor i nollvisionen. 

  
 

§ 7           Nya (inkomna) ärenden: 
 a) Åtgärder att vidta ang. nya hemsidan och e-postadresser?: åtgärd som 

behöver göras är att granska hemsidan så inga länkar ligger ”döda” eller det 
finns annat som är felaktigt. Mycket gammalt ligger kvar trots att det blev 
rensat innan överflytten, men har trots det följt med. En total genomgång 
behöver göras av hemsidan. Beslut bör tas är att rensa bort allt inaktuellt som 
är äldre än 5 år. E-postadresser ska vara uppdaterade och aktiva. Om vi ser 
att nåt inte funkar, kolla med Joacim eller Ted. 

 b)  Förfrågan om Minneskortege Annikas minnesfond (Hasse): meddelande från 
Anita Nyström om mc kortege ska köras? Hasse svarat att han ska 
återkomma efter styrelsemötet om vårt beslut. Styrelsen beslutar att vi 
ställer in kortegen. Styrelsen beslutar att vi lämnar ett bidrag på 5000 Skr till 
fonden och lägger ut informationen på hemsidan tillsammans med att man 
kan få lämna ett bidrag till Fonden med summan samma som 
anmälningsavgiften. Vi lägger med bankgironummer och swishnummer på vår 
hemsida. 

    
§ 8           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
 
§ 9           Kommande aktiviteter: Årsmötet 2021 Vad är kvar att göra?: 

Dokumenten är klara. Styrelsemöte innan årsmöte hoppar vi över. Konstituerande 
styrelsemöte efter årsmötets slut. Styrelsen beslutar att Hasse köper ett 
blomkort till årsmötesordföranden som tack. 
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 Ev byte av lokal? Vi kan få den stora lokalen på Idrottens hus då 50 sittande 
inomhus gäller nu med avstånd. Ev komplettera med smörgås? Diskussion fördes. 
Styrelsen beslutar att vara kvar i lokalen på Karolinska skolan och ej ha något fika 
som vi sagt från början. 
Styrelsen beslutar att förlänga tiden till den 28/5 om ev senkomna anmälningar 
till årsmötet dyker upp. 

 

§10  Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

  

§11 Webbsidan se ovan § 7a. Stoppdatum MC-folket den 31/5 -21, utgivningsdatum v 25. 

Uppehåll till augusti.  

 

§12 Övriga frågor: inga 

 

§13         Nästa möte tisdagen den 22/6 2021 kl. 18.00 förhoppningsvis på Idrottens hus ( Zoom 

som plan B). 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

        Joacim Sandqvist                                   Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Stefan Heidgren 

     Justerare 

      

 

 

 


