
 
Protokoll styrelsemöte SMC 2012-03-31 

 

Justeras ………………………………..........                                                   Sekreterare: Carina Fahlen Morin 

Närvarande: Jaska Tamminen, Stefan Hult, Anders Hult, Kent Eriksson, Anders Jonsson, Inga-Lill 

Darhammar, Donald Eriksson, Carina Fahlen Morin. 

Plats: Ruter Retro Café i Boden. 

§ 64. Mötet förklarades öppnat. 

§65. Vi gick igenom dagordning och ev. övriga frågor. 

§66. Genomgång av föregående mötesprotokoll, inga invändningar. 

§67. Funktionärer ej klara i Luleå, Stefan träffar MH onsdag den 4/4 för hjälp därifrån, Anders H. tar 

kontakt med LLT (Karin) och Luleå kommuns Jens Engberg ang. trafikljus, Boden, Piteå och Älvsbyn 

har klart med funktionärer. Anders H. kontrollerar även status av tillståndsansökan för 1:a 

majrundan. 

§68. Avrostningskurs är bestämt till den 6/5 på Hedenbasen. 

§69. Bristfällig kontakt med MCT konstaterades, Anders Jonsson tar kontakt med Hans Olov och 

diskuterar förslaget ang. platta 8 ute på F21 för att om möjligt genomföra ytterligare en avrostning 

(och ev. bjuda in vägverket och bilprovning) senare under sommaren 2012.  

§70. 6 juni: Man bestämde att SMC ska genomföra ett liknande arrangemang som förra året 2011. 

Carina tar kontakt med ägarna till restaurangen som finns i anslutning till parkeringen vid storforsen 

för att om möjligt förmå dem att hålla öppet den 6 juni. Vidare bestämdes att SMC ska ha ett bord 

med broschyrer samt kaffe och kaka. Stefan anordnar tipsrundan. Stefan uppdaterar information om 

detta på hemsidan. 

§71. Vi kommer att under 2012 genomföra en gemensam resa i SMC´s regi som i år går till Porjus och 

fallens dag den 1/7 2012. Anders H. Kontrollerar tider mm. Tanken är att träffas i Porjus och se 

öppningen av dammluckor, besöka museet fika och umgås. Information till hemsidan samordnas 

mellan Anders H. och Stefan. 

§72:1. Rolle Lundberg föreslogs och antogs som SMC´s ambassadör i Boden. 

§72:2. Det bestämdes att vi den 3 maj ute på Lindroth´s ska sätta upp ett tält med bord i samband 

med att HD trailern kommer dit. Radio norrbotten med Roger Qvarnström i spetsen kommer att 

närvara och vill göra en intervju med SMC (Jaska Tamminen). Tältet bestämdes vara bemannat från 

10:00 – 18:00. Stefan och Donald tar första passen och Anders och Carina tar det senare passet. 

§72:3. Jaska informerade om ordförandemötet i Stockholm. Inga beslut som påverkar vår 

verksamhet togs på det mötet. 

§72.4.  Lista på de olika rabatterna finns på vår hemsida, Stefan uppdaterar detta löpande. Vidare 

togs beslut om att Jaska tar fram en förskriven blankett (likt ett kontrakt) som kan användas för att 

ragga fler rabatter hos olika företag. 

§72:5. Kent kontrollerar möjligheterna till en gps utbildning i studieförbundets regi. 
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§72:6. Instruktioner/beskrivning för ambassadörer tas fram till årsmötet 2012. Jaska Tamminen tar 

på sig uppdraget som ambassadör i Gällivare fr.o.m. dags dato.  

§73. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 3 maj (3/5) kl. 18:30 på Lindroths´s. 

§74. Mötet avslutas. 


