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Styrelsemöte Retro Cafe 2013-03-24 kl.10.00                                                                                                                                             

Närvarande: Stefan Hult, Anders Hult, Eje Forsmark, Anders Jonsson, Carina Fahlen- Morin och Rolle 

Lundberg. 

§1 Mötet förklaras öppnat 

§2 Godkännande av dagordning 

§3 Som justerare valdes mötets Ordförande och Sekreteraren 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll, inget att anmärka 

§5 Rapporter: 

 Vi har ännu inte fått besked/godkänt på vår tillståndsansökan, Anders ringer och hör efter 

hur det går med det. 

 En tuta/signal införskaffas till 1:a majrundan, tutan är tänkt att användas vid starten. (Stefan) 

 Ambassadörerna tar en avstämning ang. 1:a majrundan under april månad. 

 När det gäller 6:e juni och Storforsen så är det klart med servering av mackor, kaffe mm. 

finns att köpa. Lotterivinster finns kavr från förra året och används nu.  Evenemanget startar 

kl 13:00. Starttid från Jvgst. Luleå är 11:00 och vi stannar till på rastplatsen vid berget strax 

utanför Älvsbyn där vi inväntar de som vill ansluta sig till eskadern för vidare färd upp till 

Storforsen. Avgångstid därifrån blir 12:00. Detta skrivs in på hemsidan samt facebook. 

 Förslag till gemensam resa i östra norrbotten blev: Neistenkangas, Seskarö och Vassholmen i 

Kalix. Beslut om vad det blir tas på nästa möta i april. 

 Stefan fixar fram gröna västar med smc tryck som ska användas i samband med smc 

körningarna. 

§6 Inga beställningar lades på profilkläder då Kent ej var närvarande. 

§7 Ordna med monter till Pingstrundan, (flagga och banderoll). Reseersättning erhålls av den person 

som åker dit som representant för SMC. (1 person) 

§8 Angående Noliamässan i Umeå den 3-11 augusti har vi beslutat att delta, Kent tar upp 

intresseanmälningar runt detta. 

§9 När det gäller reklam på västar har styrelsen bestämt att genomföra en marknadsundersökning 

angående intresse hos olika företag. Anders J hör efter med Lindroths, Kent hör efter med mc 

handlare i Piteå och Stefan hör efter med Heds i Luleå. 

§10 Enligt samtal med Thomas Lindroth inleds samarbete med smc medlemskap bl.a vid köp av mc. 

Vi ska ordna förutsättningar med infomaterial samt en kort instruktion om hur man gör på smc`s 
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hemsida då man vill bli medlem, tas lämpligt upp då vi har våra montrar utplacerade på de olika 

platserna i sommar. 

Köp MC – teckna försäkring – medlemskap i SMC –billigare försäkring, bra för kund, försäljare och 

smc får fler medlemmar. 

4-5 maj är det motorcykeln dag, SMC erbjuds följande:  

I Luleå lokaliseras vi till Lindroths och Kent till Piteå MC. 

PÅ Lindroths säljer vi hamburgare, korv och läsk, utrustning finns på plats. 

SMC måste köpa in hamburgare, korv, bröd, läsk, pappersfodral, servetter, dressing, senap, ketchup, 

rostad och färsk lök samt grillkol och tändvätska. 

Tider: Lördag 10:00-16:00 (Anders J, Anders H och Carina) 

           Söndag 12:00-16:00 (Anders J+ 1 till ?) 

10 maj är det KTM roadshow på Lindroths och då ska Anders J ta kontakt med radio norrbotten för 

att informera om SMC tillsammans med trafikverket, trafikskola och mc folket. 

Avrostningkurs sker på Hedenbasen den 5 maj.  

NIX kurs i Lycksele sker den 25-26 maj. 

Gruskurs i Tome sker den 15-16 juni, föranmälan krävs, bostad finns. 

Kontaktman för dessa aktiviteter är Eje Forsmark. 

Klartecken från Kiruna ang. användning av gokart banan. 

Klartecken saknas från Piteå gokartbana (Kent) 

§ 11 Nästa möte bestäms till 21 april på Hertsö miljögård kl 10:00 

§ Mötet avslutas 11:30 

 

 


