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Plats: Hertsö Miljögård 

Närvarande: Jaska Tamminen, Stefan Hult, Kent Eriksson, Anders Jonsson, Anders Hult samt från 

valberedningen Donald Ericsson 

Protokoll 

§28. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av Jaska Tamminen. 

§29. Val av mötessekreterare. 

Stefan Hult valdes till mötessekreterare. 

§30. Genomgång av dagordning samt anmälan av övriga frågor. 

Dagordning gicks igenom utan invändningar.  

§31. Föregående mötes protokoll. 

        Inga invändningar inkom mot detta. 

§32. 1:a Majrundan. Tillståndsansökan. 

        Tillståndsansökan  blir längre och krångligare för varje år. 

        Jaska Tamminen hjälper Anders Hult med förberedelserna samt skickar in ansökan i januari. 

        Färdvägen diskuterades i två varianter: antingen via 

Kungsgatan/Skeppsbrogatan/Magasinsgatan till Bodenvägen eller via 

Rådstugatan/Skeppsbrogatan/Namnlösa Vägen/Bodenvägen. 

        Viktigt att ambassadörerna börjar träffas i januari. 

§33. Reseräkningar stormöteshelgen Arlandastad 2011. 

        Räkningarna ska fortsättningsvis alltid skickas in till riksorganisationen. Orsaken till detta är 

att SMC Norrbotten erhåller bidrag för sina resor. 

§34. Istoppet i kommande Mc-Folket. 

        Vår avsikt är att ta fram en folder som ska bifogas till Mc-Folkets nummer med istoppet. 

Styrelsen önskar i denna folder informera om bland annat Kortegekörning, Aktiviteter, 

Majrundan och Nationaldagen. Kontakt tas med Hans Olof Pehrson, MCT om huruvida han 

önskar informera om något också. 

§35. MCT och kommande års aktiviteter. 

               Vi ska kommunicera mer med Hans Olof Pehrson, MCT. Anders Jonsson vill hålla kontakt 

med honom angående möjlighet att disponera platta 8 på F 21 i utbildningssyfte. 

§36. Övriga frågor. 

§36.1 Hoj-X. Närvaro 

                Ingen i styrelsen har möjlighet att delta. 
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§36.2 Vägspanarens karta. Info. 

               En karta med samtliga mc-olyckor har tagits fram av Maria Nordqvist, SMC Riks. Denna karta 

har markerade punkter där mc-olyckor har förekommit. 

§36.3 STRADA. Vägspanaren informerar styrelsen. 

               En databas med olycksstatistik och detaljerade data om var, när och hur olyckor har inträffat. 

Denna databas uppdateras fortlöpande och kan ha ett värde för MCT, Vägspanaren med flera 

personer inom organisationen. 

§36.4 Funktionärskonferens. Frans Forsmark och Jörgen Åslund deltar i funktionärskonferens i 

Täby under hösten. Hans-Olof Pehrson kommer framledes att ha övergripande koll på vilka som 

behöver åka. 

§36.5 Avrostning i Luleå 

               29/4, 17/5 är föreslagna datum på platta 8 på F 21 samt 5/8. 

               Anders Jonsson kontrollerar med F 21 samt Hans Olof Pehrson, MCT. 

§36.6 Facebook 

               Vi bör ha en facebooksida där vi får ut all information samt kontakt med intresserade. 

               Anders Hult kontrollerar hur vi ska gå till väga för att starta upp en sida. Försök kommer att 

inledas snarast. 

§37. Nästa styrelsemöte. 

                14/1 kl. 10.00 plats ännu ej fastställd. Patrik Eriksson SMC Riks avser närvara på detta möte. 

§38. Mötets avslutande. 

Mötet avslutades av Jaska Tamminen 


