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Styrelsemöte SMC Örebro län den 23/5 2022 Nr 7 verksamhetsåret 2022. 
 
 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Idrottens hus Örebro 

 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Närvarande: Erik Mårtensson, Anders Liljestrand, Joacim Sandqvist, Pia Westlund, 

Ted Ekblom, Hampus Brunstedt, Anders Johansson och Nils Forsman.  

Förhinder: Claes Carlsson, Stefan Heidgren, Nils Forsman  

§ 3 Till justerare av dagens protokoll valdes Hampus Brunstedt och sista justeringsdag den 

26/5 -22. 

§ 4 Dagordningen godkändes efter tillägg.  

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

§ 6  Rapporter/orientering om vad som hänt sedan sist från aktivitetsansvariga:  
a) Poker run event 14/5 (Pia/Joacim) Erik skriver ett tackbrev till klubbar och GBP 

och ATM. Skickar ut till oss för koll innan utskick. Jocke kontaktar Per om antal 
startkort. Jocke lägger ut på hemsidan. Prisutdelningen blev seg i starten. 
Skyltningen var god. En incident utan personskada. 

b) Riksårsmötet Båstad 13-15/5-22: Ordismöte som Erik deltog i samt Årsmötet. 
Medlemsundersökningen visar att prio för SMC:s arbete är det politiska arbetet. 
Kansliet tar fram vattenflaskor samt buffar och kepsar som kan beställa i 
Tabergsportalen. Vision Electric diskuterades samt provkörning fanns av tre olika 
elhojar. 

 
 

§ 7           MCT Rapporter:  
a)  Avrostning 7/5 Ytongbanan: den 7/5 var det 15 mycket nöjda deltagare 
medverkande. 
b)  Egenträning Knix 8/5 och den 15/5: 4+3 funktionärer deltog. Kommande 
egenträning den 12/6 finns inga anmälningar. KL behövs då Claes är frånvarande. 

 c)  Knixkurs 22/5: 15 nöjda deltagare deltog. 
d)  Övriga knixkurser anmälan/kostnad: fortfarande fel på anmälningssidan. Erik 
mailar Stefan som ev kan justera. 

 
§ 8 Nya (inkomna) ärenden:  

a) Instruktörskurs oktober -22: det är ok att anmäla sig till konferensen.  
b) Reklamprylar, kepsar, buffar och vattenflaskor: Kansliet tillhandahåller kepsar och 

vattenflaskor som vi beställer före den 13 juni. Beställning av 200 st vattenflaskor      
200 st kepsar. Erik fixar svar till kansliet. 

c) Klädbeställning från kansliet: Vi beslutar att kontakta kansliet Elin om ev rabatt på 
kläder till styrelsen samt instruktörerna. 

 
§ 9           Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§10          Kommande aktiviteter:  
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a) Trafikskolebesök Risketta? (Ted): Besökt Ottosson en gång den 12/5, 17 deltagare 
och nästa gång är den 14/6. 

 b)  HLR utbildning? Hampus kollar upp med Åke efter att ha kollat med Stefan. 
 

§11 Ekonomi (Anders):   

a) Dagsläget: Anders rapporterade att ekonomin är god. 

b) Klubbpengar till Poker run a 2000 kr /st. Kontonummer som inkommit lämnas till 

Kassören 

 

§12 Webbsidan:  

a) Stoppdatum MC-folket: 30/5 utgivning v 25. Hemsidan rullar på. FB länkas till 

hemsidan. 

 

§13 Övriga frågor:  

a) Mekkurs tjejer: en förfrågan har inkommit om mekkurs för tjejer och HLR. Vi tar 

fysisk kontakt med några personer om prisuppgift.  

b) Trycksaker: Plastpåsar beställning sker från oss. 

c) Tjejknix/ Min första knix/ MC på väg: det finns förfrågan om dessa båda. 

 

§14 Nästa möte: Måndagen den 20/6 -22 

 

 

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

                                                                                                       

 

________________________             _________________ 

       Erik Mårtensson                                Pia Westlund 

       Vice ordförande                                                                                Sekreterare 
                                        ____________________ 

     Hampus Brunstedt 

     Justerare 

      

 

 

 


