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Protokoll SMC Norrbottens styrelsemöte NBV 2015-08-27 
 

Närvarande: Anders Jonsson, Stefan Hult, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Rolle Lundberg, Ulf Klintarp,  

Jan-Olov Hillar, Kristina Hillar, Agneta Wikström, Leif Näckholm, Jaska Tamminen, Anki Randeblad, 

Kenneth Viklund. 

 

§ 119. Mötets öppnande 

Mötet öppnas kl. 17.20. 

§ 120. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes utan tillägg. 

§121. Val av sekreterare 

 Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet. 

§122. Val av justerare 

 Leif Näckholm valdes att justera protokollet. 

§ 123. Genomgång av föregående protokoll 
 Var och en läser protokollet på hemsidan och kommer med eventuella synpunkter till  
 nästa möte. 

§ 124. Ekonomisk rapport 

 Kassören redovisar ekonomin som är god i dagsläget med mycket plus i kassan. 
 Styrelsen godkänner en avsättning på 15000 kr för genomgångna utbildningar med 
 instruktörerna. 

§ 125. SMC Riks årsmöte 4-6 september 

 SMC Norrbotten följer SMC Riks föreslagna förändringar av verksamhetsåret. 

§ 126. SMC BD årsmöte 20/9, handlingar o genomförande, ansvariga 

Årsmötet hålls i Gunnars kök på Spantgatan 3 direkt efter genomförd septemberrunda, 
ca kl. 14.00. Bilprovningen Mjölkudden har öppet hus kl. 08.00-10.00 för de som vill 
besikta sin motorcykel innan septemberrundan. 
Buffé serveras innan årsmötet till ett pris av 50 kr för medlemmar och 100 kr för icke 
medlemmar. 
Stefan, Patrik och Veijo känner ansvar för rundan. 

§ 127. Planeringshelg, Melderstein den 3-4 oktober, för verksamhet 2016 

 Den 3/10 genomgång av 2015. 
 Gemensam middag för samtliga på kvällen. 
 Den 4/10 planeras vad som ska göras 2016. 
 Kristina: Den nya styrelsen är klar. 
 Det beslutades att de avgående från styrelsen ska bjudas in till middagen på lördag. 
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§ 128. Inköp kläder 
 Allt är klart och beställt. 

§ 129. Information om hemsidan och facebook 

Det är uppdaterat och klart på båda sidorna. Den gamla facebook-sidan är nu 
borttagen och nu finns bara den aktuella sidan. 

§ 130. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor togs upp. 

§ 131. Nästa möte 

 Nästa möte är torsdagen den 17/9 kl. 17.00 på NBV i Luleå. 

§ 132. Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet: Stefan Hult 

 

Justeras: Leif Näckholm 

  


