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Protokoll från styrelsemöte med SMC Norrbotten  

Torsdag 19 aug 2010 kl 17:30 Kyrkbyn Gammelstad 

 

Närvarande: Kristina Hillar, Jürgen Bihagen, Torbjörn Lindahl, Kenneth Viklund, Inga-Lill 

Darhammar samt Jan-Olof Hillar. 

Anmält frånvaro: Stefan Hult 

Även inbjudna: Erik Lundman, sammankallande Valberedningen . Jaska Tamminen, Vägspanare. 

 

 

 

 

§ 94  Mötets öppnande.  
Kristina öppnar mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 95  Val av sekreterare utgår eftersom ordinarie är närvarande.  

 

§ 96  Val av justeringsperson utöver ordförande blir Torbjörn Lindahl 

 

§ 97  Genomgång av dagordning och anmälan av övriga frågor  
Dagordningen godkändes i befintligt skick och inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 98  Genomgång av föregående protokoll 
- från styrelsemötet 3 juni -10 och det lades därefter till handlingarna. 

 

§ 99  Ekonomisk rapport och budgetavstämning. 
 Kenneth har efterlyst ekonomiskt underlag av MCT Hans-Olof Pehrsson vilket har 

 nyligen kommit honom tillhanda. Utbildningssidan och 1:a Maj-rundan har gått med 

 ett litet underskott. 

 Avrostningskurserna (3 st.) hade bristfälligt deltagande. Styrelsen/MCT ska öka 

 information till nästa år. 

 

§ 100  SMC Riks Årsmöte 2010 i Åre 

 Representation från SMC Norrbotten genom Kristina Hillar, Inga-Lill Darhammar, 

 Jaska Tamminen och Jan-Olof Hillar.  

 Genomgång och ställningstagande av motioner. Lillemor Holms motion om en fast 

 punkt för Riksårsmötet ogillas i nuvarande form. En remiss ute i distrikten föreslås 

 av styrelsen.  

 Motionen om rabatter på Färjor avslås. 

 Motionen om olikfärgade halvljus avslås. 

 Motionen om namnbyte avslås pga. hög kostnad och krånglig byråkrati. 

 

§ 101  Distriktets Årsmöte 2010    

 Lördag den 11 september Kl. 13-15 

 Plats: Fåröns stugby, Piteå, Jan-Olof har bokat kaffe och smörgåsar för 30-40 

 personer. 

 Årsmötesordförande, förslag Erik om ingen annan går att hitta och 

 årsmötesekreterare Jürgen. 
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§ 102  Årsmöteshandlingar till årsmötet 2010 

 Ekonomisk berättelse, Kenneth lämnar budget + ekonomisk berättelse vilken 

 godkändes av styrelsen (med ett mindre underskott). 

 Jürgen har skrivit verksamhetsberättelse och Torbjörn har korrigerat.  

Godkändes av styrelsen. 

 Stefan var frånvarande men har lämnat förslag till en verksamhetsplan till 

 styrelsen som efter vissa korrigeringar godkändes. 

 

§ 103  Upptaktshelgen 9 – 10 okt 2010. 
 Offert från Meldersteins Herrgård är bevittnad, godkänd och antalet deltagare är 

 preliminärt bokad. 

 Inbjudan till förtroendevalda, revisorer och MCT. Revisorer och MCT närvarar 

 under cirka två timmar och bjuds därefter på lunch. 

 

§ 104  Hemsidan – innehåll och kompletteringar  

 Öka tydligheten vid arrangemang, vad anordnar SMC Norrbotten och inte?  

 En blänkare om vägspanarnas uppgifter samt en mejladress till denne läggs ut.  

 

§ 105  Ev. frågor – synpunkter från Valberedningen.  
 Erik presenterar ett förslag utifrån de personval som behöver göras. 

 Ordförande och suppleanter väljs alltid på ett år. Övriga har två års mandattid. 

 Hälften går vartannat år och fyllnadsval kompletterar detta. 

 

§ 106  Profilkläder till förtroendevalda i distriktet.  
 Vi måste köpa 25-30 plagg för att det ska löna sig enl Erik. Förslaget är vi köper 

 kläder istället av SMC. Styrelsen enlig om detta. 

 

§ 107  Info om vägspanare - vägrapportör samt resan till Åre.  
 -Ang resan till årsmötet föreslår Jaska övernattning vid Messeleforsen, ung 

 halvvägs till Åre för att kunna ansluta i rätt tid till bokade möten under 

 torsdagen. 

 

 -Jaska informerade också om uppgifterna som vägspanare/vägrapportör.  

 Det har blivit ett olyckligt namnval med vägrapportör kontra vägspanare vilket är 

 två helt olika saker. Vägspanare ska rapportera om farliga saker bara för 

 motorcyklister medan ”Rapportörer” ska ringa in om djur och andra hinder.  

 Jaska har en kontinuerlig kontakt med, Pia Brännström på Trafikverket i Luleå. 

 Jaska föreslår att vägspanare får en e-postadress, typ  vagspanare@smcbd.se 

 för att underlätta inrapporteringen från motorcyklisterna. Kenneth ordnar detta. 

 

 -En blänkare med information till vår hemsida samt till nästa spalt i Mc-Folket 

 föreslås också. Jaska mejlar text till webmaster samt Kristina eller till den som då 

 är redaktör. 

 

 -Kristina tar med ett alster om felaktig statistik-info gällande mc-dödsolyckor till 

 kommande ordförandemöte 3 september i Åre. Erik Lundman skriver ihop 

 information, sjukdom eller olycka? Vi behöver få klargjort hur olyckorna 

 sammanställs i press och statistik. 

mailto:vagspanare@smcbd.se
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§ 108  Info till distriktsspalten MC-folket nr 8/-10. DL 100920 

 En blänkare med vägspanar-information till nästa spalt i Mc-Folket. Jaska mejlar 

 kort text till Kristina. Även info från årsmötet tas med i spalten. 

 

§ 109  Nästa styrelsemöte  

 Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet. 

 

§ 110  Mötets avslutande.  
Kristina tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 
  

 

 

 

Vid tangentbordet dag som ovan: 

 

 

 

 

 

Jürgen Bihagen  Kristina Hillar Torbjörn Lindahl  

Sekreterare   ordförande  justerare. 

 

 


