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Styrelsemöte SMC Norrbotten 2014-12-07, NBV Luleå  
 

Närvarande:  

Anders Jonsson 

Eje Forsmark  

Leif Näckholm  

Anki Randeblad  

Agneta Wikström  

Kenneth Viklund  

Jaska Tamminen  

Patrik Silverplats  

Maria Syrjälä  

Ulf Klintarp 

15 Ordförande öppnar mötet 14:15 

16 Dagordning godkänns. 

17 Maria väljs till sekreterare för mötet, Patrik S och Agneta W ersatte ordinarie 
ledamöter. 

18 Leif N väljs till justerare. 

19 Ordförande går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna. 
 

20 Ekonomisk rapport.  
Kenneth går igenom ekonomiska läget och läget är enligt plan. Vi ska söka bidrag från SMC:s fond för 
Riksårsmötet. Vi har skaffat Swish för att kunna hantera betalning av kursavgifter och försäljning under 
arrangemang via kortbetalning. 

21 SMC extra årsmöte. 
Ordförande går igenom dagordningen för extra årsmötet. Rolf Skoog är tillfrågad att vara  
mötesordförande och har tackat ja. Information kommer ut på hemsidan. Mötet har utlysts i spalten i 
MC-folket. 

22 Rapport riks storkurshelg.  
 

Anders 

Kontakten med klubbar viktig. Vi ska kontakta klubbar och presentera SMC. 

Vi ska aktivt värva medlemmar.  

Vi behöver synas mer på nätet och på hemsidan. 

MC-folket kan delas ut på event. 
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Vägspanarna finns men alla bör hjälpa till med att samla information.  

STRADA. Jaska har fått en rapport från kansliet. 

Hemsidan är blandat Svenska och Engelska namnsättningar men det kommer fortsätta vara så. Gå 
gärna in och kontrollera och rätta sina egna uppgifter. 

 

Eje och Maria 

Eje sammanfattade vad som sagts på MCT-mötet. Bland annat information om instruktörskonferensen.  

 

Patrik  

SMC-kläder att ha under MC-kläderna när man är ute och träffar hojåkare i olika  sammanhang. 

Många är inte medvetna om vad SMC är och vad vi gör för nytta, som att SMC är en remissinstans och 
jobbar för att vi ska ha möjlighet att köra motorcykel i Sverige.  

 

23 Verksamhetsplanen är uppdaterad med Signaturer och namn på de som jobbar. 
   

Nästa möte flyttas till 1 feb kl 13.  

 Kursverksamheten fortsätter jobba vidare med kurserna. 

 Majrundan under planering för att söka tillstånd mm.  

 Opus Boden är under planering. 

 Vi pratade om Mårdsel.  

 Vi pratade om Bikenight Western Farm. 

 Vi pratade om Gällivare midnattssolsträff nr 41. 

 SMS Riks årsmöte. 

 

24 Spalten 2 2015.  
  

Extra årsmöte kallelse. 

 Ordförande går igenom vad som ska skickas in och mötet godkänner. 

SMC-boken info;  Årsmöte, Aktiviteter: Majrundan, Rabattställen: Jaska sammanställer vad som ska 
med och skickar till Anders. 
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25 Arbetsläge.  
 

Planering gruskurs. 

 Förslag nya avgifter. 

 Kursverksamheten förbereder till nästa möte:  

  Förslag på en gratiskurs till nytagna körkort  

  Vilka kursavgifter som föreslås 

 Träffar mm förbereds till nästa möte. 

26 Rapport MCT arbetsläge kurser till sommaren 
  

Se punkt  25. 

27 Information till medlemmar och klubbar. 
  

Möten med klubbar ska planeras in där så många som möjligt deltar, även   
 kursverksamheten bör vara med och presentera SMC:s aktiviteter. 

      NJA-klubben är redan vidtalade. 

 Förslag på Klubbkonferens. 

 Förslag på att titta över hemsidan. 

 Fikamöten med MC Fyrkanten anordnas första lördagen varje månad. 

 Anki pratar med BMW-klubben om träff. 

 Informell information är viktig.  

  

28 Övriga frågor. 
  

Kläder och västar - alla förbereder vad som behövs som till exempel funktionärsvästar. 

 Grupp SMS - är igång och fungerar. 

  

29 Nästa möte 
  

1 feb 13:00. 

30 Mötet avslutas 16:08. 
 

 

Vid protokollet: Maria Syrjälä 

 

Justeras:  Leif Näckholm 


