
Protokoll styrelsemöte SMC norrbotten 2012-05-03 
Plats: Lindroths MC Luleå 
Närvarande: Jaska Tamminen, Stefan Hult, Anders Hult, Anders Jonsson, Donald Eriksson, Kent 
Eriksson, Kenneth Viklund,  Inga-Lill Darhammar, Jan Sundh, Hans-Olof Persson och Carina Fahlen 
Morin 

 

 

§75. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§76. Godkännande av dagordning samt anmälan övriga frågor. 

§77. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll, inga ändringar genomfördes. 

§78. Sammanfattning av 1:a majrundan: Man bestämde att klara rutiner angående ansökan ska 

skrivas ner, vidare bestämdes också att man fortsättningsvis ska ha en kökarl med flagga samt att 

någon ger en signal före start så att alla är färdig att starta vid angiven tid. Stefan fick till uppgift att 

införskaffa 2 stycken tutor för detta ändamål. Ambassadörsträff mellan de olika orterna kommer att 

genomföras där man skapar rutiner och skriver ner dessa för framtida rundor. Stefan har också 

personligen tackat de inblandade från NMH som hjälpt till vid rundan, man har också lovat att hjälpa 

till med funktionärer då NMH anordnar retrorallyt den 4:e augusti.  

Ett klagomål har inkommit från en privatperson som hävdar att någon kört alldeles för fort genom 

Vändträsk vilket ordförande skriver ett svar där vi beklagar det inträffade. 

§79. Aktiviteter den 6/6 i Storforsen: Lotteri ska finnas, priser i form av presentkort ska raggas ihop, 

Hoppe ställer upp med ett pris på 500:-, Lindroths har erbjudit oss ett antal presentkort med 

varierande summor. Kaffestugan håller öppet mellan 12:00 – 15:00. 

§80. Fallens dag genomförs söndagen den 8/7 då vi samlas vid Porjus kraftstation där dammluckorna 

öppnas. På plats finns marknadsstånd, försäljning av div. mat, kaffe etc. Exakta tider är inte i 

skrivande stund bestämda, mer information kommer vid nästa möte och läggs då in på facebook och 

hemsidan. 

§81. Frågan om vem eller vilka som åker ner till SMC riks årsmöte bordlades och tas upp vid nästa 

möte. 

§82. Övriga frågor. Närvaror på Noliamässan bordlades till nästa möte.  

§82.1. Skoterdemonteringen i Måttsund har erbjudit SMC medlemmar 10% rabatt på deras sortiment 

mot uppvisande av medlemskort och det ska skrivas in på facebook (Anders) och hemsidan (Stefan) 

§82.2 MCT informerade om kommande/planerade aktiviteter såsom avrostningskurs, KNIX kurs på 

gokart banan i Piteå och en landsvägskurs är ev. på gång, däremot ifrågasattes användningen av 

”platta 8”. MCT har även besökt lokala körskolor för att informera om de kurser som SMC anordnar. 

§83. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 26/5 kl. 10:00 på Hertsö miljögård. 

§84. Mötet avslutat. 


