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Styrelsemöte SMC BD, NBV i Luleå 2014-06-29 kl 15.00 
 
Deltagare: Kent Eriksson, Kenneth Viklund, Anders Jonsson, Leif Näckholm, Amb Luleå Agneta 
Wikström.   
Per telefon: Marika Hennix, Stefan Hult. 
 
§ 102. Mötets öppnades an Kent Eriksson 
 
§ 103. Godkännande av dagordning enligt nedan tom § 114 
 
§ 104. Val av sekreterare, Anders Jonsson 
 
§ 105. Val av justerare, Kenneth Viklund 
 
§ 106. Genomgång av två föregående protokoll, endast ett tidigare protokoll från 19 maj fanns att 
tillgå, detta genomlästes och godkändes.  
 
§ 107. Ekonomisk rapport föredrogas av kassören.  
Minusresultat för majrundan, som tidigare år, annonseringen är kostnadsdrivande. MC-utbildningen 
har ett litet plusresultat vilket är glädjande. Bg håller för verksamhetsåret.  
 
§ 108. Inköp av västar till mc-kurserna beslutades.  
Marika kontaktades per telefon och godkände inköp. Västarna kan nyttjas vid SMC Rix årsmöte. 
 
§ 109.  Inköp gasolwook beslutades.  
KE får inom ramen av 3 tkr införskaffa; brännare, regulator, tillverkning av stekbord ca 1-1,2 m samt 
ev. gasoltub. Utrusningen avses främst nyttjas vid mc-kurserna då ström saknas på Pite-Långnäs. 
Stefan Hult kontaktades per telefon och godkände beslutet. 
 
§ 110. SMC Riks årsmöte i Storforsen.  
KE presenterade foldern till årsmötet, synpunkter inarbetades i foldern under mötet. Foldern om 
årsmötet trycks i första utgåva till Nolia om 400 ex. KE ansvarar för detta. 
Presentation av årsmötet på excel-arket med åtföljande diskussioner och koordineringar angående 
genomförandet.  
Transporter anmäls till KE enligt tidigare.  
RFN museum blir ett besök på lördag, avresa 0830 kostnad 90 kr och max 50 personer.  
SMC Rix står rum och mat för 10 personer, övrigt får SMC BD betala för. Beslut om åtgärd avseende 5 
rum som SMC BD bokat, samt antal övernattande med mat och logi, tas på nästa styrelsemöte. 
Aktiviteter för mc-körning grus o asfalt organiseras av våra instruktörer Eje Forsmark och Rolf Skoog. 
Underhållning musik bokad både fredag o lördag, KE ansvarar. 
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§ 111. Stora Nolia.  
Bemanningen inte helt klar. SH ansvarar för Nolia excel-arket, AJ kontaktar och mailar över detta ark i 
senaste utgåva.  SH kontrollerar bemanningen. 
SMC foldrar i tillräckligt antal, KE hanterar. 
SMC BD har beställt ström och bredband, KE hanterar. 
SMC Rix har bokat monterplats. 
Statistik över nya medlemmar över en tidsperiod finns att tillgå från Rix. KE hanterar gentemot Rix så 
uppföljning finns  på hur många nya medlemmar vi rekryterat över tiden. 
Boendet för SMC AC torsdag tom söndag tre nätter tre personer undersöker och ordnar KE. 
KE tar ut korrekt antal utställarkort till Nolia. 
 
§ 112. Övriga frågor 
Årsmötesordförande för SMC BD kontrollerar KE med valberedningen. Reservalternativ finns. 
 
§ 113. Nästa möte 
Arbetsmöte för styrelsen och organisationen angående SMC Rix årsmöte den 17 juli kl 1800 NBV 
Luleå. Kallelse enligt SMC.org, ordförande kallar.  
 
Nästa ordinarie styrelsemöte den 17 augusti kl 1500 NBV Luleå. 
 
§ 114. Mötets avslutande, där Ordförande tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Anders Jonsson 
Sekreterare   Kenneth Viklund 
   Justeras 
 


