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Styrelsemöte SMC Örebro län den 28/2 2022 Nr 2 verksamhetsåret 2022. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Vice ordförande Joacim öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson på länk som inte fungerade tyvärr så vi fick avbryta, 

Hasse Risberg, Joacim Sandqvist. Pia Westlund, Claes Carlsson, Stefan Heidgren, Ted 

Ekblom, Hampus Brunstedt och Anders Liljestrand. Valberedningen Gert Andersson 

och gäst Nils Forsman. 

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

3/3 -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) Info från Valberedningen (Gert): Gert rapporterar om valberedningens förslag. Tar 

kontakt med revisor Lillemor för att fråga om hon är intresserad av att fortsätta ett år 
ytterligare. Även vissa ledamöter som ännu ej blivit kontaktade. 

b) Presentation Nils Forsman: kort info från Nils, medlem i VTX klubben. 
 

§ 7           MCT Rapporter: 
 a) Instruktörs-möte 20/2 (Claes): Claes rapporterar från mötet, där många 

instruktörer deltog. Planerades att av avrostningen blir den 7/5 och ev. första 
knixen den 22/5 om bana finns tillgänglig.  Instruktörsutbildning på grus för de 
som vill finns. Avrostning för instruktörer kommer att ske i början på maj. Alla 
instruktörer finns kvar som resurser till 2022. HLR kurser kommer att 
anordnas internt. Vi kommer att bjuda in till ett utbildningstillfälle att köra HLR 
mot medlemmar. Stefan kollar med Åke om vi kan ta det i slutet av april, den 
18/4 eller andra förslag på datum från Åke. Arvode tilldelas Åke och ev. 
medhjälpare vid detta tillfälle. Stefan hör av sig till Claes om datum. 

 b) RoR-möte 26-27 feb (Claes): Claes fick ingen inbjudan från Södermanland. 
Inga platser kvar eller varför vet vi ej? Claes tar kontakt med Niklas om vi kan 
få en egen utbildning. 

 c) Förfrågan till klubbarna om Klubbknix? (Pia): Vi har MC på väg som är nytt 
och vi bör köra igång vanlig knix innan vi erbjuder klubbknix anser MCT. 

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden: 
 a) Info från Kansliet om vårens centrala riksmöten på distans (Erik/Pia): 

påminnelse till alla att ta utbildningstillfällena i akt. Joacim skickar ut länken 
från Jesper till styrelsen så att alla kan söka sig till den kurs man tillhör/vill gå.  

 b) Regionens beslut om bidrag till SMC Örebro (Erik): Hasse rapporterar om att 
den lägre summa vi ansökt om, fick vi.  

 c)  Network MC fråga om Poker run (Pia): förslag att vi i SMC sammankallar 
klubbarna, men att klubbarna tar ansvar för eventet. Klubbarna ska ställa upp 
med två personer per klubb som ansvarar för en station var. Förslag att vi 



Sida 2 (3 

 

  

2 (3) 

sponsrar de klubbar som är med på eventet med en summa. Detta ger lite 
mer ansvar för dem och ger tillbaka  något till medlemmarna. Pia och Joacim 
fixar ett utskick till klubbarna snarast. Styrelsen beslutar att ge varje 
station/klubb som engagerar 2000 kr år 2022. Kan ev förlängas till 
nästkommande år om intresse finns och ekonomin ser bra ut. 

 d) Övriga aktiviteter Annicas minnesfond, Valborgskortegen (Pia): 
Valborgskortegen är inge organiserad körning så den sker spontant utan vår 
medverkan.  Annikas minnesfond bör sökas tillstånd från Länsstyrelsen, 
troligen snarast. Plats för samling diskuteras, Åkarbaren på Holmen? Joacim 
ringer Claes (då han lämnat mötet) och ber honom kolla upp med Annicas 
mamma om eventet. 

 e) Fika i framtida möten (alla): Vi diskuterar smörgås och kaffe. Styrelsen 
beslutar att vi köper in mackor till möten från Idrottens hus samt Inköp av 
kaffe hos Job meal. Hasse beställer kaffe och Stefan levererar till Idrottens 
hus. 

 
§ 9           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§10          Kommande aktiviteter:  
 a) Årsmötet 10/3, Kontroll att följande dokument finns: 
 - Dagordning  Erik 
 - Verksamhetsberättelse Pia 
 - Verksamhetsinriktning Erik 
 - Balansräkning  Hasse 
 - Resultaträkning Hasse 
 - Revisionsberättelse Hasse 
 - Budgetförslag  Hasse 
 - Valberedningens förslag Gert 

Styrelsen beslutar att köpa in fika från Idrottens hus till årsmötet. Hasse fixar 
beställning av mackor 30 st. Kaffe kommer att finnas på plats till årsmötet som 
vi kokar själva. 

 b)  Avtackning ordförande årsmöte Per Stenegård. Presentkort på Plantagen 
150 kr. Styrelsen beslutar att köpa in presentkort. Erik köper in. 

 c) Ändring/justering efter årsmötet hos SMC Riks gällande personer/adresser i 
styrelsen. Påminnelse till alla i styrelsen att det blir anmält till Riks efter 
årsmötet. 

 d) Styrelsen beslutar att köpa in buffar in till trafikskolor, event mm. Ted gör en 
beställning av 500 st buffar från Tabergsportalen 

§11 Ekonomi (Hasse):  

a) Dagsläget: Hasse rapporterade även kontoställning.  

 

§12 Webbsidan:  

a) Joacim ser över webbsidan och lägger in info för årsmöte den 10/3. Info går även ut 

på FB. 

b) Stoppdatum MC-folket: 6/4 Utgivning nr 3 28/4 

   

§13 Övriga frågor:  

a) Nytt informationsmaterial kommer att beställas in till trafikskolor av Ted till 

trafikskolor. Kontaktar Ottossons trafikskola för att kolla vilka datum de ska ha 

riskutbildning. 

 

§14         Nya mötestider inför våren: Torsdagen den 10/3 kl 17.00, Måndag den 28/3 , Tisdag 

19/4, måndag den 23/5, måndag den 20/6. Hasse bokar lokal alla vårens tider. 
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Nästa möte torsdagen den 10/3 kl. 17.00 i Gentlemannen. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Joacim Sandqvist                                   Pia Westlund 

        Vice ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Joacim Sandqvist 

     Justerare 

      

 

 

 


