
 

SMC Norrbotten  Orgnr: 898801-0206 
c/o Kent Eriksson 
Raningsvägen 1 
944 73  Piteå 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte NBV Piteå 2013-10-20  

 
Närvarande: Kent Eriksson, Stefan Hult, Leif Näckholm, Eje Forsmark, Kenneth Wiklund, Anders 
Jonsson, Agneta Wikström (Luleås Ambassadör), Petra Holmlund SMC C,  
Patrik Eriksson SMC C  
 
§23. Mötet öppnas av Kent Eriksson.  
 

§24. Till sekreterare valdes Anders Jonsson.  

 

§25. Dagordningen godkändes med tillägg 26 b ekonomi.  

 

§26. Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§26 b. Ekonomisk rapport, 28 tkr av bg på 102 tkr är förbrukat. Alla räkningar har inte inkommit. 

Budgeten bedöms innehållas dock med reservation för budget för SMC årsmöte i Norrbotten. 

SMC BD måste få klart med ekonomisk ram för årsmötet.  

 

§27. Riks årsmöte 2014.  

Petra och Kent kommer att den 20 oktober besöka Storforsen för att se vad som erbjuds.  

SMC BD har under helgen i Medelstein tagit fram ett underlag på vilka möjligheter som finns i 

Norrbotten för SMC årsmöte 2014.  

Kent informerade mötet om Storforsens anläggning och i stort vad som kan erbjudas. Fördel med 

Storforsen är att allt finns samlat. Kent föreslog att helgen marknadsförs som ett event, för att 

locka fler personer till årsmötet. Den plats SMC väljer kommer via SMC att marknadsföras över 

hela Sverige.  

Event och transporter diskuterades flitigt, där det finns många möjligheter även med båt och tåg, 

vilka undersöks vidare. Event runt Storforsen finns liksom RFN museum och Rödbergsfortet i 

Boden med angränsande museum.  

MC handlarna kommer att kontaktas där SMC C kommer inom kort att kontakta 

generalagenterna.  

För event så togs upp bl.a. bröllop då SMC BD har en ledamot som är prästvigd, kapell finns. 

Kent presenterade förslag om minnesgåva, en Kosa. Kent återkommer om prisbild.  

Petra Holmlund gav direktiv om att fredagen skall innehålla de större aktiviteterna, lördagen 

mindre aktiviteter och att årsmötet hålls kort. Lördag förmiddag kan en paneldebatt med SMC 

styrelse, kanslipersonal och medlemmar hållas där man får värdefulla synpunkter från SMC 

medlemmar.  

SMC BD gör en plan för att besöka klubbar i länet och marknadsföra eventet. Viktigt att SMC 

syns ute i verkligheten. Vi behöver synas mer för att få fler medlemmar. Vi har dessutom hög 

medelålder varför värvning av nya medlemmar är särskilt viktigt.  

Alla måste hjälpa till med förslag till aktiviteter artister m.m. till eventet. Kent Eriksson är 

sammanhållande för förslagen tv.  
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SMC BD undersöker om exempelvis Storforsen kan vara sammanhållande för anmälningar till 

olika event, dock behåller SMC viss aktivitet, bl.a. gruskörning m.m. där anmälan kan ske på 

plats. SMC BD söker sponsorer till eventet, inkomster behövs. Petra Holmlund meddelade några 

summor och verksamheter som SMC C står för, vi återkommer senare med ekonomisk ram och 

sammanställning. Prisbilden är mycket viktig. SMC Norrbotten Orgnr: 898801-0206 c/o Kent 
Eriksson Raningsvägen 1 944 73 Piteå. SMC organiserar SMC Travel till årsmötet, återkommer 

senare med hur det är tänkt med färdväg m.m.  

 

§28. Rapporter, Eje och Kenth har besökt SHRA i Långnäs och fått klart med nyttjandet av 

”flygbasen” till sommarens kurser och utbildning. Bra banor kan iordningställas. Asfalten är 

riktigt bra. Eje har erhållit intresseanmälan till ny instruktör, trevligt. Kent Eriksson har från 

Kiruna fått en förfrågan om HLR kurs. Vi söker instruktör. SMC återkommer i frågan.  

 

§29. Övriga frågor, Leif Näckholm tog upp frågan om MC parkeringar i Luleå, med inriktning att 

lämna medborgarförslag. Leif kan kontakta kansliet för mer information. Petra Holmlund 

informerade om projektet ”Start to ride” vilket är riktigt bra. SMC BD kan kontakta körskolor till 

våra event. Målsättningen är att skapa fler mc-åkare. SMC BD skall återkoppla resultatet till SMC 

och Petra.  

 

§30. Näste möte, 2013-11-24 kl 10.00 NBV Luleå lokal. Arbetsmöte ang. riks årsmöte kan 

påkallas av Kent Eriksson som via mobil kallar.  

 

§31. Mötet avslutades av Kent Eriksson som tackade alla för visat intresse.  
 
 
 
 
Vid Protokollet   Justeras 
 
      
Anders Jonsson  Kent Eriksson 
 
 
 
 


