
Medlemsmöte inför årsmöte SMC
Gällivare 2014-03-01 14:00
Minnesanteckningar. 
Kenth Eriksson SMC BD ordförande
Marika Hennix SMC BD suppleant
Jaska Tamminen SMC BD sekreterare
Krister Larsson MMCK ordförande
Tore Lagerholm Kiruna DIstriksAnsvarig Vulcan Riders
Göran Lavring Jukkasjärvi Svinkallt MC Kiruna 
Stefan Johansson SMC BD instruktörsaspirant
Christoffer Wiberg Dalarna
1.  Kenth hälsar välkommen och öppnar mötet. Han tycker det var starkt av Kirunaborna att orka 

sig ända till Gällivare. 
2. Kort presentation av de närvarande. 
3. Marika vill ha mer info i länsspalten om aktiviteter som ska ske i länet. 
4. Diskussion om hur vi ska kunna nå ut med information till alla som åker mc. Idag uppfattas 

information väldigt annorlunda beroende på ålder hos mottagaren. Idéer om att man ska synas 
mer på festivaler, marknader mm. 

5. Vad ska vi fylla årsmöteshelgen med?
6. 
• RFN Museet intill Storforsen. 
Boendealternativ som kan erbjudas av Hotell Storforsen. 
Hotellrum
Camping
Hyra stugor
Tält/husvagn
Förslag på aktiviteter är:
Musik med Coverband (boende o mat åt bandet) Fre o lör kväll. Förslag på band ska tas fram. 
Raimos Bar som pub efter kl 01 med trubadur. Puben kan dock endast skänka ut till medlemmar i 
slutet sällskap. 
Poolanläggning i källaren fre och lör. 
Grillkåtan utanför hotellet borde användas som exotiskt inslag på fredagkvällen.
Mc-handlare ska bjudas in. Provkörningar?
Älvsby kommun ska ställa upp med guidning och berätta om Storforsen, är förhoppningen. Möte 
kommer inom kort med kommunen. 
Organisera mc-parkeringen så man slipper P-anarki. 
Roadbookguidade rundturer för den som vill. 
Sjukvårdsutbildad personal bör finnas på plats under träffen. Mediciner för/mot vanliga besvär. 
Möjlighet till bröllop i kapellet. Urban S i SMC BDs styrelse kan viga. 
Välsigna eventuell kortege eller aktivitet. 
Träffkåsa i trä med inskription till deltagare på årsmötet. Kan man hitta det till rimlig peng? Krister 
känner till en utanför Pajala som håller på. Offert på 200 kåsor ska tas in. 300?
Busstransfer på fredag till och från Storforsen? Offerter ska tas in. 
Fackeltåg från hotellet till forsen med brasa däruppe?
Myggmedel i present till dem som kommer. 
En liten påse med material åt de som kommer. 
Presentationsmaterial om Storforsen med omnejd ska tas fram. 



Storforskampen med yxkastning, blåsrör med mera. Prisbilden på dylika aktiviteter arrangerade av 
hotellet inbjuder till munterhet, lindrigt uttryckt. 
Ölutskänkning i öltältsform. Hotellet ska helst ombesörja den servicen. 
Alkotestare för den som vill/behöver. Mindre kostnad känns acceptabel. 
Mc-firma med grundläggande service. Kontakt har tagits med handlare och generalagenter. 
Provkörningar av olika cyklar. 
Generalagenter mm. 
Lista på sevärdheter i närheten bör tas fram. Vad kan hotellet erbjuda?
Skyltning från Älvsbyn och 45:an. Dvs alla större vägar.  
Nedan plats för disposition av aktiviteter. 
Torsdag
Fredag
Lördag fm. 
Söndag
7. Sammanfattning av diskussioner. 
8. Bildspel från Storforsen visades. 
9. Fråga kom från Svinkallt om det går att ordna avrostning i Kiruna med hjälp av SMC BD? Vilka 

typer av hjälp kan SMC mobilisera vid önskemål? Konkret diskuterades avrostning i Kiruna på 
gokartbanan där. SMC ställer gärna upp och ordnar praktiska detaljer och göromål. Det SMC 
behöver är en signal om att det 
finns intresse och en plats att 
vara på. 

10. Mcträff i Haparanda 
diskuterades. Haparanda saknar 
egen levande mc-klubb, varför 
Tornio nämndes. Internationell 
Mcträff i krokarna. Ambulerande 
träff mellan olika ställen? Kanske 
ett arrangemang mellan tre olika 
ställen cirkulerande.  Förslaget 
ska tas till SMCs styrelse som 
en övrig fråga. 

11. Diskussion om vilken typ av 
medlemsaktiviteter man skulle 
kunna ordna. Budkavle. Träffar 
med fika? Rallyn? 

12. Mötet avslutas. Kenth Eriksson 
tackar den församlade skaran för 
det visade intresset. 

Vid protokollet
Jaska Tamminen
Justeras
Kenth Eriksson


