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Styrelsemöte Miljögården, Luleå 2013-06-02 kl. 10.00 
Närvarande: Stefan Hult, Kenneth Viklund, Eje Forsmark, Rolle Lundberg, Anders Jonsson, Leif 
Näckholm, Donald Ericsson, Jan Sund. 
 
§ 1. Mötet förklaras öppnat av Stefan Hult. 
 
§ 2. Dagordningen godkändes efter vissa tillägg. 
 
§ 3. Till justerare valdes Stefan Hult samt Kenneth Viklund. 
 
§ 4. Föregående protokoll lästes upp av Stefan Hult. 
 
§ 5. Nationaldagen den 6/6 kl. 13.00: 
Ett körschema är upplagt på hemsidan vilket innebär att den gemensamma starten från Älvsbyn till 
Storforsen går kl. 12.00. 
Priser till lotteriet är klart, lotterna är inköpta, texten till nationalsången ska delas ut vid ankomsten. 
 
§ 6. Noliamässan 3-11/8 i Umeå: 
Kenneth Viklund är kontaktperson för SMC Norrbotten. Han tar kontakt med ansvarig för SMC 
Västerbotten. Nuvarande namn är Kenneth Viklund och Jan Sund, det behövs sålunda några namn 
till. 
 
§ 7. Fallens dag i Porjus 7/7: 
Många åker dit men Rolle Lundberg har ansvaret för SMC. 
Start från Luleå järnvägsstation kl. 08.30 mot Boden. 
Start från Bodens järnvägsstation kl. 09.00 mot Porjus. 
 
§ 8. Rapporter: 
Anders Jonsson gör en sammanställning av radiosändningen 29/4 samt mc-dagen 4-5/5. 
Anders Hult gör en sammanställning av 1:a-majrundan. 
Stefan Hult gör en sammanställning av pingstrundan 17-18/5 i Pajala 
Rolle Lundberg gör en sammanställning av fallens dag 7/7 i Porjus. 
 
§ 8 B. Majrundan: 
Jan Sund: I Piteå var det kaos på grund av att det saknades trafikvakter samt att inte trafikljusen var 
avslagna. 
I Luleå blev luckan för stor från täten vid starten till resten av de startande. 
I Boden var det bra ordnat. 
 
Kenneth Viklund: Vid ”rostbollen” i Notviken var det jättestora luckor i kortegen vilket inte är bra. 
 
Leif Näckholm: Vid Ångsågen fungerade det utmärkt, även vid uppställning längs vägkanten bakåt. 
 
Donald Ericsson: I och med att vi ska släppa fram lokaltrafikens bussar så blev det stopp utefter 
Skeppsbrogatan bakom shopping på grund av att mötande bilar körde upp för backen där de inte får 
köra. Det blev tidsfördröjning och luckor i kortegen på grund av det. Vi måste hitta en annan lösning 
på färdväg i fortsättningen. 
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§ 9. Var och en mäter sitt bröstomfång i cm och skickar det till Kent Eriksson så han kan beställa 
gröna västar med namntryck till oss i styrelsen. Enligt Eje Forsmark så är de små i storlekarna så det 
gäller för Kent att beställa stora storlekar, helst det största som finns. 
 
§ 10. Årsmötet 2013 
I år förläggs årsmötet till Kalix den 1/9 kl. 13.00 (Eventuellt i FMCK:s lokal). 
Styrelsen samlas kl. 12.00 för förberedelser. 
Från Luleå är det lämpligt att lägga söndagskörningen från järnvägsstationen till Kalix kl. 11.00. 
 
§ 11. Övriga frågor: 
Leif Näckholm: Vem ansvarar för septemberrundan ur styrelsen? 
Svar: Ingen ur SMC, det är upp till varje ort inom fyrkanten som svarar för den körningen. 
 
Kenneth Viklund: Distrikten får skicka två styrelsemedlemmar utöver ordförande till SMC Riks 
årsmöte. Sålunda inte någon ur valberedningen eller ambassadör. 
Valberedningen bör göra jobbet klart med nya styrelsen i god tid innan årsmötet. 
 
Donald Ericsson: På grund av olyckliga omständigheter så lyckades jag ändå till slut att få ihop den 
nya styrelsen. 
 
Anders Jonsson: Jag föreslår att vi till nästa möte tar upp hur vi ska arbeta i styrelsen-rutiner. 
 
Eje Forsmark: Jag har börjat få konstig e-post från Rolle via Link… någonting som är adresserad till 
styrelsen, sålunda får fler såna här konstiga meddelanden. Det måste ju gå att åtgärda på något sätt. 
 
Rolle Lundberg: Jag har ingen aning om detta, jag har inte gått med i något sådant. ? 
 
Anders Jonsson: Det har varit en stor bilutställning på Biltema i Luleå, vi kanske borde vara 
representerade där nästa gång? Vi får fundera på det. 
 
§ 12. Nästa möte förläggs till Jan Sunds stuga i Sikfors söndagen den 28/7 kl. 10.00. 
Vägbeskrivning kommer med kallelsen. 
 
§ 13. Mötet avslutades kl. 12.45 
 
 
 
       
Stefan Hult    Kenneth Viklund 


