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Styrelsemöte Meldersteins herrgård 2012-09-30 kl. 09:00 

Deltagare: Kent Eriksson, Stefan Hult, Jaska Tamminen, Anders Hult, Anders Jonsson, Eje Forsmark, 

Carina Fahlen Morin, Leif Näckholm och Donald Eriksson. 

 

§ 12. Mötet förklarades öppnat. 

§ 13. Godkännande av dagordning. 

§14. Jaska och Eje valdes till justerare. 

§15. Genomgång av föregående mötesprotokoll, inget att anmärka. 

§16. Planering av kommande styrelsemöten bestämdes att vara den sista söndagen varje månad om 

inget annat anges. 

§17. Medlemsmöten: Man bestämde sig för att genomföra uppsökande verksamhet i form av besök 

hos olika klubbar i norrbotten, förslagsvis Arvidsjaur, Kiruna, Gällivare. 

§18. Aktiviteter som ska genomföras under 2013 är följande: 

 1:a majrundan 

Pingstrundan Pajala 

6:e juni nationaldagsfirande (Storforsen) 

Fallens dag i Porjus 1:a helgen i juli. 

Samt att genomföra  en tips/aktivitets runda med MC som söndagskörning, förslag till plats och 

utformning gås igenom på nästa styrelsemöte. 

Samtliga förslag ska skickas in till SMC tiks senast den 13 december i år för att komma med till 2013 

års medlemsbok. 

§19. Profilkläder: Man beslutade om att införskaffa varselvästar med SMC loggan för samtliga 

medlemmar i styrelsen för att på så sätt visa att vi finns ute bland våra medlemmar. 

§20. Kurser och konferenser: Beslut togs att samtliga anmälda åker ner till storkurshelgen i 

Stockholm. 

§21. Ekonomin befanns vara stadig dock har medlemsantalet minskat en aning. 

§22. Rapporter: Inga rapporter har inkommit. 

§23. Årsmötesprotokoll: 

I årets årsmötesprotokoll saknades 1 avrostnings kurs, således genomfördes 3 avrostningskurser, 

även pingstrundan efterjusteras in i protokollet. 
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§24 Övriga frågor:  

Fler rabatter eftersträvas, uppnådda sådana redovisas senast den 13 dec till SMC riks. 

Förslag kom om att använda sig av en aktivitetslista där man ser vad var och en av oss har ansvaret 

för. Frågan kommer att utvecklas på kommande möten. 

§25. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 28/10 kl. 10:00 på Hertsö miljögård, kallelse skickas via 

mail, svar önskas så fort som möjligt. 

§26. Mötet avslutades kl. 10:30 

 

Justeras 

 

_____________________________                        _________________________________ 

Eje Forsmark                                                                              Jaska Tamminen 


