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Styrelsemöte SMC Norrbotten, 2012-01-14 kl 10:00  

Hertsö Miljögård 
 

Närvarande: Jaska Tamminen, Stefan Hult, Patrik Ericsson SMC, Anders Hult, Inga-Lill Darhammar, Kent 
Eriksson, Kenneth Viklund, Jan Sund, Torbjörn Lindahl. 
 
 
§39. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet genom att hälsa Patrik från SMC Riks välkommen. 
 
§40. Val av mötessekreterare 
Stefan Hult valdes till mötessekreterare. 
 
§41. Presentation av Patrik Ericsson 
Har jobbat som instruktör sen 1989. 
Har suttit i styrelsen sen mitten av 1990. 
Heltidsanställd i SMC:s styrelse sen 1990. 
Kör mc ca 700 mil om året i jobbet och ca 3000 mil om året med bil i jobbet. 
Ansvarar för ca 850 funktionärer. 
Det är idag 14 heltidsanställda i SMC:s styrelse i Borlänge. 
Det hålls ca 80 – 90 heldagskurser på storbana per år och ca 120 kurser på mindre banor. 
Det utbildas ca 14000 personer per år inom SMC. 
 
§42. Genomgång av dagordning samt anmälan av övriga frågor 
Kenneth Viklund vill lägga till om facebook. 
Kent Eriksson vill lägga till om medlemsvärvning samt bidragsansökning. 
 
§43. Föregående mötes protokoll 
Alla har fått det med e-posten, ingen hade något att erinra. 
 
§44. 1:a Majrundan. Tillståndsansökan 
Jaska Tamminen har alla papper hemma, han och Anders Hult ser till att de skickas in till 
Luleå Kommun. Kenneth Viklund tycker att det är lite konstigt att man inte får något 
kvitto på de 2000 kr som det kostar att ansöka om tillstånd. 
Torbjörn undrar vad det är för färdväg som gäller ut från Luleå. Mötet beslutade att det 
blir: från starten över varvsleden längs Kungsgatan till Skeppsbrogatan, där vänster mot 
Kulturens hus, där höger mot cirkulationsplatsen och rakt fram på Bodenvägen mot 
Boden. 
 
§45. Aktiviteter  våren och sommaren. Flytt av avrostning från 29/4 till helgen efter 1 maj. 
Enligt vår MCT så är det väldigt många som inte har ”ställt på” sin mc före maj månad. 
Därför vill han köra första avrostningen första helgen efter majrundan. 
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§46. MCT och kommande aktiviteter 
Vår MCT - ansvarige har inte gjort klart något program ännu, men det kommer att bli ca 3 
- 4 avrostningar och någon knixkurs. 
Anders Jonsson håller kontakt med MCT angående platta 8 på F 21. Det är ett fint ställe 
att vara på med avrostningsövning. Fällfors är fortfarande, trots flera års jobb ej klar för 
användning. 
MCT = Motor Cykel i Trafik. 
 
§47. Inköp av instruktörsvästar 
Västarna kostar ca 300 kr. SMC Riks står för 200 kr och respektive distrikt står för 100 kr. 
Beslut: SMC Norrbotten betalar 100 kr per väst till berörda instruktörer. 
 
§48. Övriga frågor 
 
§49.1 Inval av Carina Fahlén Morin som sekreterare på kommande styrelsemöten 
Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att adjungera Carina som sekreterare. 
 
§49.2 Patrik Ericsson har fri talartid 
Det finns idag ca 67000 medlemmar och SMC är idag en stor aktör med mycket inflytande 
i trafikfrågor. 
SMC är inte bara en organisation utan också ett enormt stort nätverk för mc åkare. 
 
§49.3 Styrelsen beslutade att starta upp en facebooksida, ansvarig blir Anders Hult 
 
§49.4 Medlemsvärvningar. 
Förslag om gemensamma resor och att finnas på plats vid vissa evenemang diskuterades 
men den frågan tas upp på särskild punkt under nästa möte. 
§49.5 Kenneth Eriksson undersöker möjligheterna att bedriva kurser via ett 
studieförbund. 
 
§50. Nästa styrelsemöte. 
Blir söndagen den 12/2 kl. 13:00 på miljögården, Hertsön. 
 

§51. Mötets avslutande. 
Ordförande avslutade med att tacka Patrik Ericsson samt övriga medlemmar. 
 

 

 

 

     

Jaska Tamminen   Stefan Hult 

Ordförande   Justerare 

 


