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Styrelsemöte SMC BD, NBV i Luleå 2014-08-17 kl 15.00 
 
Deltagare: Kent Eriksson, Kenneth Viklund, Anders Jonsson, Leif Näckholm, Stefan Hult, Eje Forsmark 
Kristina Hillar, J-O Hillar, Rolle Lundberg. 
 
§ 115. Mötets öppnades av Kent Eriksson. 
 
§ 116. Godkännande av dagordningen. 
 
§ 117. Val av sekreterare, Anders Jonsson. 
 
§ 118. Val av justerare, Stefan Hult. 
 
§ 119. Genomgång av föregående protokoll, detta genomlästes och godkändes.  
 
§ 120. Ekonomisk rapport föredrogas av kassören.  
Ingen förändring sedan tidigare möte. Bg  innehålls med god marginal. Året har gått bra. Kassören 
mailar ut bokslutet när alla siffror är klara 
 
§ 121. Knix kurser.  
Knix kurser bra genomförda inkl hamburgerförsäljningen. SMC elever har varit mycket nöjda med 
kurserna. Knix ger SMC BD ett ekonomisk tillskott. Ca 60 deltagare detta år, mycket bra. Vi fortsätter 
nästa år,  kurserna skall planeras i god tid, sannolikt så kommer elevantalet att öka vilket medför att 
SMC bemanning måste öka för att bibehålla och utveckla Knixkursernas kvalitet. Styrelsen analyserar 
ekonomin för att ev. justera avgiften som fn. är låg, 150 skr. för en hel dags körning. Dock beaktar 
styrelsen att det är viktigt med en låg avgift för att locka många elever och därmed kunna främja 
trafiksäkerheten på mc. 
Eje redogjorde för Knixkursens 4 steg. 
Knix är bra för att synliggöra SMC BD. Styrelsen tackar alla inblandade för resultatet 2014. 
 
§ 122.  SMC Nolia  
Nolia genomfördes mycket bra. Bara positiva erfarenheter. Ansvariga upplever att Norrbotten har, 
relativt antalet mc-åkare, fler medlemmar än Västerbotten. 
 
§ 110. SMC Riks årsmöte i Storforsen.  
Anders Jonsson kommer att vara sammanhållande på Storforsen to-sö. 
KE och AJ åker denna vecka till Luleå o Storforsen för att kontrollera ALLT. 
KE O AJ kollar även handlarnas deltagande 
KE o AJ besöker och informerar Vidsel lokala mat handlare, så att vi har öppettider telnr. m.m. 
 
Desk, bord, vid ingång besätts på tider to - lö 09-18, sö 09-12. Övrig tid finns journummer på bordet. 
 
Buss har inhyrts med chaufförer Stefan Hult och Jaska Tamminen. SH ansvarig och kontaktperson. 
Kristina Hillar ansvarar för 2 st minibussar, Birgitta Jonsson kör en av dessa, detaljer till nästa möte. 
Ankomsten för tåg och flyg koordineras, ansv. KE och AJ. Underlag mailas ut eso. 
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På torsdagen anländer styrelsen med följe vilka då hämtas på Kallax flygplats eso. 
Rum bokade på Storforsen för SMC styrelse, Kent Eriksson ansvara för koordinering av bokning och 
de personer som deltar för SMC BD räkning.  
 
Underhållning musik klart både fredag o lördag, KE redovisade genomförandet. Stuga bokas natten 
fred-lörd. för musikbandet. KE ansvarar.  
 
Aktiviteter under fredagen beslutades ske under em. med prel. start kl. 1330 från hotellet. 
Asfaltrunda och grusrunda som Eje ansvarar för planering och genomförande. Eje meddelar SH 
underlag att lägga in info om rundorna på SMC hemsida. 
Aktiviteter lördag på en lagom nivå. Femkamp utgår tv. KE o AJ kolla vad hotellet erbjuder för 
aktiviteter bla. vedtillgång, vissa aktiviteter mot betalning antas. 
Priser för ”Förnämsta ekipage” och ”Längsta körsträcka” skall tas fram. Alla ger förslag eller tar fram 
priser till nästa möte. Juryn bör vara SMC Centralt och den bör Petra hantera. 
KE och AJ kollar med Storforsen m priser. 
 
Skyltning vid Öjeby- och Älvsby rondellen skall göras, KV ansvarar för skyltar och utplacering. 
SMC flaggor m.m. inkl mtrl från Nolia, vid Storforsen har KE och SH att ansvara för.  
KE kollar med Petra SMC om vi kan annonsera och om SMC tar kostnaden. 
 
Besök RFN, nu 24 anmälda. Några har inte lämnat p-nr. vilket AJ får hantera efter anmälan gått ut 
den 20 aug. Styrelsemedlemmar SMC BD deltar kostnadsfritt och anmäler alla personuppgifter till AJ 
före den 21 aug. SH ansvarar för buss-tp. från hotellet kl. 0830, hämtning prel. 1030. 
 
§ 124. Övriga frågor 
Woken beslutades till 80 cm storlek, KE ansvarar för projektet. 
SMC BD har utbildat 4 nya instruktörer denna säsong. 
 
§ 125. Nästa möte 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte den 2 september kl 1800 Pelikanen Smedjegatan 3 Luleå. 
Kristina tar emot i foajén, mob. 070-5373544 
 
§ 126. Mötets avslutande, där Ordförande tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Anders Jonsson 
Sekreterare   Stefan Hult 
   Justeras 
 


