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Protokoll SMC Norrbottens styrelsemöte, NBV i Luleå 
2015-09-17 
 

Närvarande: Anders Jonsson, Kenneth Wiklund, Agneta Wikström, Patrik Silverplats, Anki Randeblad, Leif 
Näckholm, Stefan Hult, Maria Syrjälä 

 

§ 133. Mötets öppnande 

Mötet öppnas kl. 17:20. 

 

§ 134. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 135. Val av sekreterare 

Maria väljs till sekreterare. 

 
§136. Justerare 

Leif väljs till justerare. 

 

§137.  Genomgång föregående protokoll 
 Eftersläpande protokoll läggs till handlingarna. 

 Stefan går igenom senaste protokollet. Läggs till handlingarna. 

 

§138. Ekonomistk rapport 
 Inga större förändringar sedan senast. 

 

§139. SMC Riks årsmöte 4-6 september. 
Leif rapporterar från SMC Riks årsmöte. Mycket beröm för valet av mötesordförande.  

Det beslutades om förändring av verksamhetsåret till kalenderår. Nästa årsmöte 
kommer att ske efter 1,5 år igen. Årsavgiften förblir oförändrad. Valberedningen förblir 
oförändrad. 
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§140. SMC Norrbottens årsmöte 20 september, handlingar och genomförande, 
ansvariga. 

Septemberrundan – Stefan och Patrik leder rundan.  

Anders samordnar bilprovningen.  

Agneta, Anders och Kenneth förbereder på Gunnars kök från kl 12. 

Matbiljett för medlemmar köps vid inskrivning till årsmötet. 50 kr för medlemmar och 
100 kr för ej medlem. Vi beslutar att de som arbetar för styrelsen äter utan kostnad. 

Kenneth kontaktar revisorn inför årsmötet 

Agneta ombesörjer årsmötets blomstercheckar. 

Årsmötet börjar klockan 14. Konstituerande möte direkt efter årsmötet med fördelning 
av ansvarsområden. 

Valberedningen tillfrågas om förslag på mötessekreterare. 

 

§ 141. Planeringshelg, Melderstein den 3-4 oktober, för 2016 verksamhet. 
Fråga om förvaringsutrymme tas upp på konferensen. 

Inbjudan har gått ut. Maria ser till att det skickas till instruktörerna. 

Programmet klart. 

Kenneth går igenom budgeten inför 2016. 12000 kr i resultat planeras. Styrelsen 
godkänner budgeten som kassören har gjort ett bra jobb. 

 

§ 142. Inköp kläder. 
 Beställningen har anlänt.    

         

§ 143. Information hemsidan och facebook. 
Vi pratar om hur Facebooksidan kan utvecklas och vilken information som ska finnas 
där. 

  

§ 144. Övriga frågor.  
FiM-rally – anordnas i Sundsvall den 26-28 juli 2017 

Storkurshelgen är den 21-22 november. Anmälan ska vara inne den 3 oktober. Vi 
beslutar att boka 5 platser. Eje, Maria, Leif, Anki och 1 ny i styrelsen skickas. Alla 
anmäler sig och bokar resor själva.  
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§ 145. Nästa möte.  
 Nästa möte under planeringshelgen i Melderstein. 

 

§ 144. Mötets avslutande..  
Ordförande tackar för gott samarbete över det gångna året och avslutar årets sista 
styrelsemöte klockan 18:55. 

 

 

 

Vid protokollet:       Justeras:  

 

___________________________   _________________________ 

 

Maria Syrjälä       Leif Näckholm 

 

 

 

  


