
 

SMC Norrbotten  Orgnr: 898801-0206 

c/o Kent Eriksson 
Raningsvägen 1 
944 73 Piteå 

 
Styrelsemöte Miljögården, Luleå 2013-04-24 kl.10.00  
Närvarande: Kent Eriksson, Stefan Hult, Anders Hult, Eje Forsmark, Anders Jonsson, Carina Fahlen-  
Morin, Donald Eriksson, Kenneth Viklund, Leif Näckholm, Jan Sundh 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 Tillstånd för 1:a majrundan är klart, Motorhistorikerna ställer upp i Boden men ej i Luleå,  
funktionärer har fått letas fram bland bekanta till styrelsemedlemmar från Luleå. Tuta är införskaffad  
av Stefan, IBK Luleå serverar fika i Luleå, 300 1:a majmärken är införskaffade för försäljning på de  
olika orterna.  
 
§6 På MC dagarna den 4-5 maj finns Kent i Piteå och Anders och Carina står utanför Lindroths i Luleå  
och säljer hamburgare där förtjänsten á 4000:- går till SMC norrbotten  
 
§7 Pingstrundan den 17-18 maj: Stefan som representant för SMC norrbotten har fått märken och  
annan information att dela ut i Pajala.  
 
§8 Nationaldagen den 6 Juni kl 13:00 Storforsen. Banderoll medtas, 2 lottringar inhandlas av Stefan,  
lottpris 20 :-, vinster finns sedan tidigare, ev skaffas fler presentkort bl.a från Lindroths (Anders  
Jonsson), Carina har talat med Storforsens hotell ang servering vid forsen och vi är överens om  
att ha öppet där mellan 12:00 till 15:00.  
 
§9 Noliamässan 3-11 augusti: 1:a helgen den 3-4 augusti ska Norrbotten bemanna montern, Anders  
Jonsson, Kent Eriksson tar den uppgiften, fler funktionärer behövs, Kenneth är kontaktperson för  
den här gruppen.  
 
§10 Radiosändning på Lindroths den 29 april: Representanter från SMC norrbotten samt Trafikverket  
och Polis ska prata där:  
 
§11 Övriga frågor: Reseersättning tillfaller den/de personer som representerar SMC vid de olika  
evenemang som sker i länet, t.ex. Pingstrundan, Fallens Dag, etc.  
Kent har beställt en varselväst som vi ska få titta på vid nästa möte.  
En körning önskas i östra norrbotten och Carina kontrollerar om Vassholmen håller öppet i sommar.  
Profilkläder som styrelsen ska ha för att representera SMC vid de olika evenemangen bestämdes ska  
vara hoodar, Kent beställer dessa till samtliga styrelsemedlemmar.  
Kent visade märket ”Norrlandsmyggan” som ska beställas hem och säljas, små och stora märken köps  
in av Kent. 150 små och 50 stora.  
 
§12 Nästa möte bestämdes till söndagen den 2 Juni i Öjebyn, Kent ordnar med lokal.  
 
§13 Mötet avslutas kl.12:15. 


