
Protokoll styrelsemöte SMC norrbotten 2012-06-30 kl. 16:00 
Plats: Tjädergränd 34 
Närvarande: Jaska Tamminen, Stefan Hult, Anders Hult, Donald Eriksson, Kenneth Viklund och Carina 
Fahlen Morin 
 

§84. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§85. Godkännande av dagordning samt anmälan övriga frågor. 

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

§87. Avrapportering 6 juni: ca 20 deltog i nationaldagsfirandet i Storforsen, dåligt väder höll ner 

antalet deltagare. I fortsättningen önskas tydligare information ang. samlingstid för detta 

evenemang, vidare föreslogs ny plats för nästa års firande och det blev Norrskensgården i Långträsk, 

fortsatt planering ang. ny plats sker i Melderstein. 

Organisationsmässigt var allt väldigt bra genomfört, förtäring samt lotteriet var omtyckta. 

§88. Fallens Dag i Porjus den 8/7. Träfftiden där bestämdes till 11:30 och starttiden från Luleå blir då 

08:00. 

§88.2. Mötet beslutade att inte delta i årets Noliamässa i Piteå p.g.a. allt för stor kostnad och 

svårigheter att bemanna densamma. 

§89. Riksmötet: Enligt reglerna ska minst 2 stycken från SMC Norrbotten delta i detta den 1:a  

september i Brastad, Lysekil. Dom som visade intresse för att delta där var Jaska, Donald och 

Kenneth. Bokning av 2 st.  6 bädds stugor á 3 nätter bestämdes att Carina skulle göra, kostnad för 

dessa är 390:-/st. och dygn=2340: - samt att övernattning på vägen ner och upp till norrbotten bokas 

av dem själva. 

§90. SMC Norrbottens årsmöte bestämdes till den 15 september kl. 12:00 och plats för det ska vara 

Gällivares klubbstuga som tillhör MMCK. Jaska ringer och kontrollerar om det är ok. 

Det kommer att aviseras i tidningarna NSD och Kuriren samt via hemsidan, Jaska ansvarar för detta. 

§91. Styrelsemötet i Melderstein bestämdes till helgen den 29-30:de september, Kenneth bokar. 

§92.1. Folkets hus i Boden har kommit med en förfrågan om SMC är intresserad av en 

förhandsvisning av TT-Isle Of Man i 3D. Stefan tar fram mer info om kostnader och tidpunkt för detta 

evenemang samt via hemsidan kontrollera intresset bland medlemmarna. 

§92.2. Information från Kassören (Kenneth) ang. märkesförsäljningen under 1:a majrundan: 283 

märken á 40: -såldes varav 10: -/märke gått till SMC’s rättskadefond.  

 En faktura på instruktörsvästar hade inkommit men det var inte helt klart vem som gjort 

beställningen, han efterlyste därför en lista på samtliga verksamma instruktörer. 

§93. MCT hade inget att rapportera. 

§94. Nästa styrelsemöte bestämdes till lördagen den 25/8 kl. 15:00 i Torbjörn Lindahls kyrkstuga 445, 

Bagargränd, Gammelstad. 

§95. Mötet avslutas 17:45. 


