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Protokoll styrelsemöte Melderstein 2013-09-29 
 
Närvarande: Kent Eriksson, Kristina Hillar, Jan-Olof Hillar, Eje Forsmark, Leif Näckholm, Jaska 
Tamminen, Stefan Hult, Rolle Lundberg. 
 
§10. Mötet öppnas av Kent Eriksson. 
 
§11. Dagordningen godkänns utan tillägg eller avdrag. 
 
§12. Årsmötesprotokoll gås igenom av Kent. Protokollet är ute för justering hos 
justeringsmännen ännu. Påstötningar skall göras. 
 
§13. Planering av kommande styrelsemöten. Förslag läggs att ordinarie styrelsemöten 
förläggs till den sista söndagen i varje månad från oktober till juni, förutom december 
månads möte som planeras utgå. Ytterligare möten hålles vid behov. Vidare kan möten 
flyttas utifrån önskemål eller behov. 
 
§14. Medlemsmöten. Möten har tidigare hållits i Boden, Porjus, Pajala och Gällivare. 
Gensvaret vid dessa möten har varit översvallande positivt. Avsikten är att fortsätta 
synas ute bland medlemmar och potentiella medlemmar även under kommande år. 
Beslut fattas, att fortsätta synas ute där det händer, när det händer. 
 
§15. Fastställande av verksamhetsplan 2013-2014. Den är fastställd av årsmötet, och skall 
verkställas av styrelsen. Riks Årsmöte, Stora Nolia, 1:a Majrundan, Storforsen på 
nationaldagen, Fallens Dag och närvaro på Pingstrundan utgör huvudpunkterna i 
denna. 
 
§16. Kurser och konferenser. Stormöteshelgen närmast. I år avser styrelsen skicka styrelsen 
samt Rolle L, i den mån dessa vill, behöver och kan åka. 
 
§17. Ekonomi. Kassören närvarade ej under detta möte, varför genomgång ej kan göras. I 
händelse av att ekonomiansvarig ej kan närvara under styrelsemöte skall ekonomisk 
rapport finnas tillgänglig till mötet, enligt beslut fattat idag. Budgetuppföljning löpande. 
 
§18. Rapporter. Inga rapporter finns vid denna tidpunkt. 
 
§19. Skrivelser. Inga skrivelser finns vid denna tidpunkt. 
 
§20. Övriga frågor. Leif N undrar om västar och profilkläder. Samtliga aktiva ska ha 
profilkläder, då dessa utför uppdrag i styrelsens namn. kompletterande beställningar ska 
göras. Beslut fattades även om att upprätta en lista med storlekar för att underlätta 
beställningar. Webbadress och lösenord skickas till berörda. 
Frågan väcks om huruvida styrelsen ska verka för att rabatter som idag lämnas till 
medlemmarna, ska föras in i SMC-Boken. Styrelsen ska ringa runt till dem olika 
näringsidkarna, i syfte att hålla listan uppdaterad. Stefan har en mall för rabattavtal. 
Vem som helst från SMC har mandat att underteckna detta avtal. 
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§21. Nästa styrelsemöte enligt punkt 13 ovan, ska hållas den 20/10 kl 10:00 på NBV, Piteå. 
Adress hit är Prästgårdsvägen 24, Piteå. 
 
§22. Mötets avslutande. Kent avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
       
Jaska Tamminen   Kent Eriksson 


