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Protokoll fört vid Styrelsemöte NBV i Luleå 2014-02-01 kl. 10.00 
 
Närvarande: Kent Eriksson, Stefan Hult, Kenneth Viklund, Leif Näckholm. 
 
§ 43. Mötets öppnande: 
Mötet förklaras öppnat av Ordförande. 
 
§ 44. Fastställande av dagordningen: 
Dagordningen godkändes efter vissa tillägg. 
 
§ 44 B. Val av sekreterare för mötet: 
Stefan Hult valdes till mötessekreterare. 
 
§ 45. Godkännande av föregående protokoll: 
Föregående protokoll godkändes. 
 
§46. Ekonomisk rapport: 
Den ekonomiska rapporten godkändes efter redovisning av kassören. 
 
§ 47. Planering av vårens verksamhet: 
Vi ska ha en uppsökande verksamhet till de olika klubbarna m.fl. i länet enligt följande: 1/3 Gällivare-
Kiruna, 29/3 Pajala, 3/4 Piteå, Under maj månad Kalix, Haparanda och Arvidsjaur. Tisdagen den 25/3 
kl. 18.00 samt tisdagen den 29/4 kl. 18.00 avser vi att ha en mc-träff i NBV:s lokal i Luleå där vi kan 
fika och snacka lite. 
Vi har fått tillstånd av kommunen att starta från Södra Hamnplan i Luleå samt köra Smedjegatan på 
majrundan. 
Till riksårsmötet 5-7/9 måste vi organisera olika aktiviteter såsom hästridning, asfalttur samt grustur, 
pubkväll med trubadur/orkester m.m. 
 
§ 48. Inköp av administrativt stöd: 
Kenneth: Jag har hittat ett nytt redovisningsprogram som är mycket mer användbart än det 
nuvarande. Mot en så liten kostnad som 99 kr/månad och allt som ligger på en server istället för på 
en hårddisk så blir det lätt för en eventuell ny kassör att ta över. Det är även möjligt för ordförande 
att gå in och titta hur vi ligger till. 
 
§ 49. Sponsorer, uppvaktningar för årsmötet i Storforsen: 
Kent: Inför årsmötet så kan vi bjuda in handlarna till ett möte i NBV:s lokal i Luleå. Yamaha Center, 
Lindroths, Piteå MC o Motor, Northbike från Umeå, Veijo Saarela från Boden m.fl. Lämpligt datum för 
det är tisdagen den 18/3 kl. 19.00. Vi startar med ett styrelsemöte kl. 18.00 samma kväll. Stefan ser 
till att skriva en inbjudan och skicka ut till respektive handlare när allt är klart vilka som ska bjudas in. 
Den här kvällen är det viktigt att så många som möjligt i styrelsen kan delta! 
 
§ 50. Rapporter: 
Inga rapporter att förmedla. 
 
§ 51. Skrivelser: 
En skrivelse har inkommit, det är en inbjudan till ett ordförandemöte i Borlänge den 8/3. 
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§ 52. Övriga frågor: 
Leif Näckholm: Ska vi ha en inlaga i MC-tidningen, i så fall måste vi få med information om det 
kommande årsmötet bl.a. 
Kent: Vi får ta det på nästa styrelsemöte. 
 
Kent: Vi måste prata med Älvsby Kommun om de är villiga att delta på något sätt på årsmötet. Jag 
kommer att kontakta Piteå Kommun. Sedan är det ju inte fel att andra kommuner kanske vill vara 
med. 
Vi måste börja inse att all aktivitet kostar pengar. Exempelvis kan vi börja med en startavgift på 
majrundan där alla betalar en startavgift och då får märket plus lite mer info i ett brev. 
 
 Stefan: Jag har varit i kontakt med kommunen angående Södra hamnplan och Smedjegatan. Vi har 
nu fått tillstånd att samlas på Södra hamnplan och därifrån köra längs med Smedjegatan ut mot 
Boden. Ansökan om att få samlas på Södra hamnplan ska lämnas in till polisen i Luleå. 
Jag har även varit i kontakt med kommunen angående fri parkering för mc i Luleå. Det kommer inte 
att vara tillåtet att parkera fritt i Luleå Kommun. Det finns utrustning att låsa in biljetten samt att det 
numera också går att e-parkera på de flesta platser. Vi kom överens om att Leif Näckholm lämnar in 
ett medborgarförslag för att den vägen försöka få fria mc-parkeringar i Luleå Kommun. 
 
§ 53. Mötets avslutande: 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 
       
Kent Eriksson    Stefan Hult 


