
Protokoll från styrelsemöte SMC BD. 
2014-04-27 13:30
NBV:s kurslokal magasinsgatan 25, Luleå.
Närvarande:
Kenth Eriksson
Kristina Hillar
Anders Jonsson 
Kenneth Viklund
Jaska Tamminen
Jan-Olof Hillar
Erik Lundman
Stefan Hult
Marika Hennix
Rolle Lundberg
Agneta Wikström 
§68 Mötets öppnande. Mötet öppnas av Kenth Eriksson. Presentation av de närvarande.
§69 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
§70 Genomgång av föregående protokoll. Protokollet gicks igenom. Avrapportering av genomförda 
sponsorbesök. 
§71 Riks valberedning Erik Lundman. Erik berättar att Riks fattat beslut om att valberedningen ska 
börja resa runt i Sverige, bl.a. för att hitta nya kandidater till Riks. Nästa besättning är närapå 
fastslagen. SMC Riks vill ha mer representation från sydligaste Sverige. Man försöker hitta en 
person som är kvinna, motorcyklist, styrelsevan, ålder egalt.
§72 Noliamässan 1-10/8. Piteå är värd 2014. Två nästföljande helger i början av augusti. SMC har 
en bokad och betald plats där. SMC har ett stort mässtält. Detta ska sättas upp dagen innan 
mässans öppnande. Denna fredag vill vi ha hjälp. Minst tre personers kontinuerlig bemanning 
krävs för att bereda pausutrymme åt de som jobbar. SMC Riks har tagit kostnaden för detta, då 
initiativet sågs så positivt. Arbetsschema ska upprättas av Anders Jonsson och de som vill jobba, 
anmäler sig på listan. 
§73 Ekonomisk rapport. Kenneth redovisar läget. 
§74 Rapporter
A profilkläder. Anders saknar storlekar till personalkläder till Riksårsmötet. Efter mötet saknas ännu 
vissa namn/storlekar. Alla som jobbar ska ha speciella kläder. 
B Sponsoruppvaktning. Lindroths ska sluta sälja Suzuki. Navis, Luleå ska tillfrågas ifall dessa har 
intresse att samarbeta med oss. Inget krav på pengar, utan goodwillbyggande. 
C MC-handlarnas dag och burgargrillning Lindroths.. Kristina Hillar meddelar att det var 
synnerligen intressant. Fredag 250 burgare och på lördagen gick det 600 burgare. Mycket bra 
resultat. Alla tycks vara nöjda, men ingen hade tagit fram burgarbröd, utan dessa behövde tinas på 
grillen. Crew saknade vatten och papper för rengöring mm. Det ska vi tänka på till nästa år. Trevlig 
stämning annars...
D Öppet hus Svensk Bilprovning Luleå 25/4. Anders berättar att vi var där i god tid och gjorde i 
ordning servicen. Av 45 besiktades mc värvades 14 medlemmar. En norsk medborgare ville bli 
medlem, men det gick inte pga personnummerproblem. Detta ska vi göra om nästa år. Vi köpte 
korven och kaffet och bilprovningen stod för utrymme. Folk var jättenöjda. Fler 
bilprovningsstationer ska kontaktas inför kommande säsonger. Kampanj kommer. Frågan 
återupptas efter sommarens aktiviteter. 
§76 Årsmöte Storforsen
A Lista på temautflykter som instruktörer ska ansvara för. Kenth undrar om han får förtroendet att 
tala med Rolf Skoog om utflykter till årsmöte. Önskan bifalles enhälligt.
Erik hälsar från valberedningen Riks, att dessa vill ha namnet på den som skall vara ordförande på 
årsmötet. Kenth ska meddela Erik senast en månad innan mötet. Stefan meddelar att Petra H på 
Riks vill ha info om aktiviteter som ska hållas, för att kunna sätta ut info på nätet och tidningarna.
Vi har budget för orkester (25.000:-). Vissa orkestrar tar 12.000:-/kväll. 
I restaurangen ska orkestern spela fredag och lördag kväll. Dans och show önskas.



Raimos bar ska hålla öppet på lördag kväll efter att hotellet stänger. Det rör sig om tiden mellan 
01-03 cirka.
Diskussion om orkestrar utbryter. Hur långt räcker 25.000:-? Riks betalar även Raimos bar och 
belastar inte ovan nämnda pengar. 
Diskussionen mynnar ut i att vi bör hitta ett band som inte är alldeles för nischat. 
Förslag på namn på trubadurer och band ska skickas in till Kenth före 2014-05-10 23:59.
Erik Lundman önskar diskutera musiken med Kenth för kontakt och förhandling. Eventuellt bör en 
person utses för det arbete som rör musiken. 
En stomme till schemautkast ska tas fram snarast. 
Transfer till och från Älvsby järnvägsstation och Kallax flygplats ska arrangeras.
Ett arbetsmöte för att skapa struktur till årsmötet ska hållas hållas 19 maj kl 18:00. Plats: NBV 
Luleå.
§77 Övriga frågor.
Kristina har noterat, att två styrelsemöten hållits utan att mötena varit beslutsmässiga. Formella 
beslut har inte kunnat fattas på dessa möten, utan förslag till beslut på dessa möten har flyttas till 
nästföljande möten.
Valberedningen informerar allmänt om kommande års arbete, och vilka förtroendevalda som är 
aktuella för någon typ av förändring.
Majrundan: Erik hälsar från Piteå, att den som säljer palt i Piteå inte fått feedback från vår styrelse. 
Annonsbeställningar är inte gjorda ännu. Det beslutas på mötet att en likadan annons som förra 
året ska sättas in i norrbottenstidningarna. Erik får detta på sina axlar.
Stefan lägger in på nätet och Facebook.
Annonsering ska göras på hemsida, Facebook och i tidningarna.
Innehållet i annonserna ska noggrant granskas före utskick.
Vårt eget årsmöte i distriktet ska hållas den 17 augusti, troligen i Storforsen.
§78 Nästa möte. Planeras hållas den 25/5 kl 13:30 i Luleå, NBV. 
§79 Mötets avslutande.
Vid protokollet: 
Jaska Tamminen
Justeras:
Stefan Hult


