
Styrelsemöte SMC BD  2014-05-19 18:00, NBV Luleå
Närvarande
Kenth Eriksson
Stefan Hult
Anders Jonsson
Leif Näckholm
Jaska Tamminen
§80. Mötets öppnande. Kenth Eriksson hälsar välkommen och öppnar mötet.
§81. Fastställande av dagordningen. Den föreslagna dagordningen accepteras utan invändningar.
§82. Genomgång av föregående protokoll. Protokollet gås igenom utan anmärkning. 
§83. Underhållning till Riksårsmötet, Älvsbyn. 
Martin Mortensens band och pitegänget Nauta-boys skall tillfrågas ifall dessa vill göra 
framträdanden. Kenth ställer frågan.
Till Raimos Bar skall vi kolla om ett Young-Boys-gäng vill uppträda. 
Anders har kollat och fått bekräftat att RFN-museet får besökas i två omgångar. Varje grupp får 
uppgå till Max 50 personer. Kostnad: 1000:-/2 besök. Om man avser besöka museet, måste namn, 
adress, telefonnummer och personnummer uppges senast tio dagar i förväg. Måste annonseras 
tydligt. Anders pratar med Petra. Betalning till SMC BD:s konto i förväg. Varje buss bör ha minst 
fyra guider. Bemanningsschema upprättas av Anders Jonsson. 
Anders undrar om han kan få tala med Granlunds Buss om transfertransporter till såväl flyg, tåg 
och museer. Bifalles av mötet. 
Vi ska kolla om det kan sponsras med en minibuss någonstans ifrån. Anders ska kolla med tex 
Lindroths. Det är bra om det finns ett servicefordon för träffen. 
Ska vi erbjuda en arrangerad utflykt runt Storforsen? Hotellet har ett färdigt upplägg. 
Älvsby kommun bjuder samtliga SMC:are på middag under lördagen. 
Ska vi arrangera norrländska macholekar? Kasta yxa, lasso, resa tältkåta mm. Kenth och Anders 
utreder.
Slowrace för mc kan vara en ide.
Arrangera en kortege till exvis Kåbdalis till lördag morgon. 
En broschyr till årsmötet ska tas fram. Kenth får detta på sina axlar för delegerande. Denna 
broschyr bör innehålla bilder på såväl Storforsen som Vidsel. 
Om det skulle uppstå en mindre överskjutande kostnad för exempelvis moms beträffande orkestrar 
på årsmötet, beslutade styrelsen att denna kostnad skall betalas av distriktet. Målsättningen är 
dock att detta inte skall behöva ske. Beloppet beräknas understiga 10.000:-
Jaska ska kolla ifall de två mc-handlarna i Uleåborg har intresse av att bistå eller närvara.
§84. Noliamässan. 
Skapa en arbetslista. Anders Jonsson upprättar arbetslista. Riks skickar dit material. Tältet 
kommer från Skellefteå och ett arbetslag ska sätta upp tältet under inledande torsdags 
eftermiddag, den 31/7. Detta gäller bara själva upprättandet av tältet. Tältet fylls med innehåll först 
dagen efter. Vårt primära uppdrag blir att värva medlemmar och tala för trafiksäkerhetens 
främjande.
§85. Ekonomisk rapport. Då kassören inte fanns på plats, nödgades mötet bordlägga denna punkt 
till nästa möte.
§86. Rapporter. 
A. SMC BD har besökt Kiruna och Svinkallt. Där finns en imponerande lokal. Styrelsen 

konfererade med Kirunas styrelse, övernattade och fann det trevligt. Efterföljande dag 



värvades sex medlemmar av ett drygt trettiotal ekipage. Bilprovningarna upplevs som en 
lyckad samarbetsform med vinster för både mc-kollektivet som för bilprovningarna. 

B. Hästkraftsveckan i Boden. Under en hel vecka pågår aktiviteter i Boden. Under lördagen den 5 
juli föreslås att SMC deltar i arrangemanget. Rolle Lundberg har fått delegerat på sig att styra 
upp arrangemanget ur SMCs synvinkel. Hästkraftsveckan har god potential att kunna utvecklas 
till ett fint arrangemang med rätt coachning. Möjligen ska någon aktiviteter ske även under 
onsdagen. Rolle styr upp och kommunicerar. 

§87. Övriga frågor. 
A. Fråga om förändring av medlemsantalet i Smc BD förändrats? Styrelsen vet ej på rak arm, 

men frågan ska kollas upp till nästa möte. Ansvarig: Stefan Hult. 
B. En Actionlista med alla aktiviteter ska upprättas. Denna lista ska gås igenom löpande vid varje 
styrelsemöte framöver. 
§88. Nästa möte. Det planerade mötet den 25/5 ställs in, eftersom detta möte varit så konstruktivt. 
Istället hålls det ett möte onsdagen den 4:e juni kl 18:00 i Luleå. 
§89. Mötets avslutande. 
Mötet avslutas av ordföranden. 


