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Styrelsemöte SMC Örebro län den 26/10 2021 Nr 9 verksamhetsåret 2021. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

Carlsson, Stefan Heidgren, Ted Ekblom och Anders Liljestrand. Förhinder: Hampus 

Brunstedt. 

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

29/10 - 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) inget  

 
§ 7           Nya (inkomna) ärenden: 

a) Storkurshelgen 2022 flyttad till 12-13/3. Bokas in i kalendrarna. 
b) Ny västshop: Kansliet har nya rutiner för inköp av västar som köps via nätet via 

västshopen. 
c) Uppdatering övningsplatser: Staffan Nordin har skickat ut mail om nya 

övningsplatser för att ha en förteckning. 
d) Ny schoolbilaga: alla kurser kommer att finnas med där som vi kan ge ut i 

distriktet. Vi ska meddela Staffan hur många ex vi behöver. Vi beställer 300 st. 
e) Medlemsfråga: en fråga från en medlem som undrade vilka aktiviteter som finns. 

Svar har getts.  
    
§ 8           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§ 9           Kommande aktiviteter:  

a) Aktiviteter/höstträff med instruktörer: För att avsluta säsongen bjuds alla 
instruktörer in till mat. Den 25/11 kl 19.00. Claes bokar.  

b) Råd och riktlinjekurs: Niklas bjuds in för att hålla kurs, Vi bjuder in Värmland och 
Västmanland. Claes bokar och tar kontakt med granndistriktet.  

 

§10  Ekonomiläget: Hasse rapporterade kontoställning.  

  

§11 Webbsidan: Stoppdatum MC-folket den 6/12–21, utgivningsvecka v 3.  

 

§12 Övriga frågor:  

a) Rabattställen: något nytt? 
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§13         Nya mötestider inför hösten: Nästa möte måndag 29/11, tisdag 25/1 - 22 kl. 18.00 i 

Gentlemannen som Hasse bokar. 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                              Pia Westlund 

        Ordförande                                                                                      Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Stefan Heidgren 

     Justerare 

      

 

 

 


