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Protokoll från styrelsemöte SMC BD. 
2014-03-23 
NBV:s kurslokal magasinsgatan 25, Luleå. 
Närvarande: 
Kenth Eriksson 
Kristina Hillar 
Leif Näckholm 
Eje Forsmark 
Rolf Skoog 
Anders Jonsson 
Kenneth Viklund 
Jaska Tamminen 
 
§ 54 Mötet öppnades av Kenth Eriksson som också hälsade alla välkomna och visade 
församlingen runt i lokalerna. 
 
§ 55 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg. 
En punkt med nummer § 65 trycks in mellan 63 och 64. Denna benämns Årsmöte SMC BD. 
En punkt kläms in mellan 64 och 65, och benämns Nästa möte. 
 
§ 56 Genomgång av föregående protokoll. 
Protokollet finns för allmänt påseende på organisationens hemsida. 
 
§ 57 Info från valberedningen. 
Valberedningen meddelar att rekryteringsarbete ute i medlemsleden är svårt, då medlemmar 
ofta undrar vilken form av arbete dessa rekryteras till. 
Valberedningen kommer även att höra sig för mer aktivt i de grusåkande kretsarna i länet. 
Distansöverbryggande teknik skulle också kunna komma att användas i framtiden. Detta 
skulle kunna underlätta rekrytering i framtiden. 
 
§ 58 Ekonomisk rapport. 
Kassören redovisar resultatrapporten. Inga invändningar framförs under mötet. 
 
§ 59 Inköp av profilkläder. 
Speciella kläder ska beställas för årsmötet. Det ska vara lätt att se vem som är crew på 
årsmötet. 
Storlekar ska skickas till Anders Jonsson senast 2014-03-31. Beställningsbart utbud ses via 
svmc.se/profilkläder. Preliminärt förslag är att klädpaket för funktionärer ska bestå av skjorta, 
collegetröja med eller utan huva samt jacka och väst. Anders Jonsson kontaktar Petra i 
Borlänge om kläder och förslag på paket kommer. 
 
§ 60 Sponsoruppvaktningar inför årsmötet i Älvsbyn. 
Anders Jonsson, Stefan Hult och Leif Näckholm uppvaktar företag i Luleå. 
Boden saknar konventionell mc-handlare. Saarela i Norr bör uppvaktas Kristina Hillar tar 
kontakt med Veijo. 
Piteå uppvaktas av Kent Eriksson. 
Paula Liljedahl (recover.se), som syr kläder uppvaktas av Anders Jonsson som kontaktar 
henne. 
Northbike uppvaktas av Kent Eriksson. 
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Ett kompendium som visar vad årsmötet erbjuder bör tas fram. Jaska tar fram material. 
Informationen som alla sponsorer ska få bör vara likadan mot alla. 
 
§ 61 Rapporter: 
 
§ 61A Gällivaremötet. 
Minnesanteckningar från detta möte finns på nätet. 
§ 61B Majrundan. 
Kent Eriksson har kollat med ambassadörerna på respektive orter. Allt tycks i skrivande 
stund vara klart. Arbetet fortsätter, men inga stora frågor återstår. Paltleverantören ska 
kontaktas så att han hinner göra glutenfri palt åt dem som så önskar. 
Märken till ett antal av 300 och i färgen mörkgrön beställs av Kenneth Viklund. Fördelning av 
märken till de olika orterna kommer att ske på kommande möte. 
Annonsering kommer att ske i media. Stefan Hult löser annonsering. 
§ 61C Ledarskapsutbildning Öjebyn. 
Kursen var uppskattad. Även L-ABC fanns på agendan liksom bastu, inofficiells 
konfererande och samkväm. Ett antal kursdatum för sommaren har också fastställts. Datum 
kommer ut på nätet framöver. 
 
§ 61D MC-handlarnas dag. 
SMC BD får bränna burgare hos Lindroths. Lindroths håller med grill och mat, SMC håller 
endast med personal. Tre personer behövs. SMC BD ställer upp med personal. Anders 
Jonsson skickar ut schema internt. Detta ska fyllas i av dem som vill medverka. 
SBP Mjölkudden har också önskemål att SMC ska sälja burgare eller korv den 26 april. Svar 
kommer inom kort. 
Fråga ska ställas till Yamaha-center/Heds om intresse. 
 
§ 61E Ordförandemötet i Borlänge 8 mars 2014. 
Kent Eriksson har varit i Borlänge och rapporterar följande: Diskussioner om att service av 
mc ska göras enligt liknande modell som på bilsidan där även icke-märkesverkstad ska 
kunna utföra service. 
Olyckor på dålig asfalt diskuterades också. SMC - appen kommer att byggas ut avsevärt 
framöver. 
 
§ 62 Skrivelser. 
Finns inga för närvarande. 
 
§ 63 Årsmötet i Storforsen. 
Busstransfer till och från Kallax ska ordnas. Pris ska tas fram. 
Boende på Storforsen ska ordnas åt dem som är crew. Bokningar ska göras. 
Älvsby kommun kontaktas. Temautflykter ska ordnas. Instruktörerna vill veta vad styrelsen 
vill ha uträttat. En definierad önskelista ska tas fram. Eje ska ha den informationen. 
 
§ 64 Årsmötet i SMC BD. 
Förslag på möte för årsmöte är 17 augusti med reservdatum 24 augusti. Orten föreslås bli 
Storforsen. Kontakt ska tas med dessa av Kent Eriksson. 
 
§ 65 Övriga frågor. 
Biltema har en dag under våren. Anders Jonsson kontaktar dessa om närvaro. 
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§ 66 Nästa möte. 
Söndag 27 april 13:30, plats NBV Luleå. 
 
§ 67 Mötets avslutande. 
Mötet avslutas under vänskapliga former. 
 
Vid protokollet 
Jaska Tamminen 
 
Justeras 
Leif Näckholm 


