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Protoko l l s tyre lsemöte NBV i Luleå 2015-04-26  
Närvarande:  
Agneta	  Wikström	  
Anders	  Jonsson	  
Anki	  Randeblad	  
Eje	  Forsmark	  
Kenneth	  Viklund	  
Leif	  Näckholm	  
Maria	  Syrjälä	  
Niklas	  Lundin	  
Patrik	  Silverplats	  
Stefan	  Hult	  
Ulf	  Klintarp.	  
	  
	  
62. Mötets öppnande.	  
Mötet	  öppnas	  15:10.	  
	  
63. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen	  godkännes.	  
	  
64. Val av sekreterare.	  
Till	  mötets	  sekreterare	  väljs	  Maria	  S.	  
	  
65. Val av justerare.	  
Till	  justerare	  väljs	  Patrik	  S.	   
	  
66. Genomgång av föregående protokoll.	  
Protokoll	  	  2015-‐02-‐22	  samt	  2015-‐03-‐22	  läggs	  till	  handlingarna. 
	  
67. Ekonomisk rapport .	  	  
Läget	  är	  enligt	  plan.	  Vi	  har	  fått	  in	  5000	  från	  Lindroths	  för	  vårt	  arbete	  under	  Öppet	  hus. 
	  

68. Majrundan Arbetsläget.   
Luleå.	  Agneta	  rapporterar	  att:	  	  
tillståndet	  är	  klart	  sedan	  i	  fredags.	  	  
Funktionärersläget	  är	  delvis	  klart.	  
Samarbetet	  med	  Fmck	  är	  klart.	  Stefan	  har	  kontakten.	  
Vi	  saknar	  	  fortfarande	  1	  person	  för	  varvsleden.	  
Efterlyser	  hjälp	  att	  sälja	  märken	  och	  dirigera	  trafiken	  på	  parkeringen	  	  
Personer	  behövs	  för	  att	  dela	  ut	  broschyrer.	  	  
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Personer	  efterlyses	  för	  att	  plocka/städa	  upp	  från	  marken	  	  
	  
Boden.	  Rolle	  rapporterar:	  
Fmck	  engagerade	  för	  rondellerna	  i	  Boden.	  
Alla	  ska	  ha	  västar	  	  
Det	  behövs	  funktionärer	  vid	  SJ	  	  
	  
Älvsbyn	  -‐	  Janne	  .	  Allt	  klart.	  	  
Palt	  i	  Öjebyn	  –	  Kent	  har	  detta	  klart.	  	  
Vi	  behöver	  någon	  som	  fotar	  till	  hemsida	  och	  Facebooksidan,	  Stefan	  kollar	  med	  kontakter.	  	  
Samling	  10:00	  i	  Luleå	  för	  att	  spärra	  av	  mm	  vid	  hamnplan.	  	  
	  
69. SMC BD Grundkurs och Knix	  
Grundkurs	  och	  knix.	  	  Niklas	  går	  igenom	  aktivitetsplanen	  och	  påminner	  om	  att	  vi	  behöver	  
funktionärer.	  	  
Styrelsen	  uppmanas	  att	  vara	  med	  på	  Instruktörs-‐	  och	  styrelseavrostning	  9	  maj.	  	  
Styrelsen	  uppmanas	  att	  anmäla	  sig	  som	  funktionär	   
	  
70. Nationaldagen.	  	  
Kl	  12	  	  från	  Älvsbyn	  mot	  Storforsen.	  Anders	  ordnar	  så	  det	  finns	  någon	  som	  tar	  ton	  för	  nationalsången.	  	  
Avresa	  sker	  från	  Luleå,	  Boden,	  Alvsbyn.	  	  
Avresa	  luleå	  tider	  anslås	  på	  hemsidan.	  	  
Kontaktpersoner	  Agneta,	  Kent,	  Rolle.	  	  
	  

71. SMC BD verksamhetsplan 2015, genmförd och planerad. 
Anders	  visar	  senaste	  versamhetsplanen.	  	  
Boden	  opus	  har	  haft	  representanter	  från	  SMC	  .	  	  
SBP	  Luleå	  har	  haft	  representanter	  från	  SMC.	  Gott	  samarbete.	  	  
	  
Nya	  medlemmar:	  
Älvsbyn	  5	  	  
Luleå	  10	  per	  dag	  
Boden	  5	  
De	  flesta	  vi	  pratat	  med	  är	  medlemmar	  eller	  ska	  bli	  medlemmar.	  	  
Mc-‐handlarnas	  dag	  -‐	  krockar	  med	  instruktörsavrostningen.	  Där	  avstår	  vi	  att	  medverka	  till	  förmån	  för	  
instruktörsavrostningen.	  	  
Förplägnadstjänst	  avrostningen	  10	  maj.	  	  Kent	  ansvarar.	  
Northern	  sun	  bike	  meet	  -‐	  eventuellt	  asfaltstur	  och	  grustur.	  	  
Värva	  medlemmar	  och	  informera	  om	  kurser.	  	  
Ride	  to	  work.	  Anders	  och	  Leif	  N	  skjutsar	  eventuellt	  runt	  reportrarna	  för	  en	  artikel.	  	  
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72. Information hemsidan och facebook.	  	  
Mitträckena	  är	  på	  tapeten.	  Ordföranden	  rapporterar	  om	  räckesfrågan.	  	  
Niklas	  informerade	  om	  lagar	  och	  regler	  med	  trafikkamera	  på	  hoj/hjälm.	   

73. Övriga frågor. 
Årsmötet	  i	  Borlänge.	  Hotellet	  är	  fullt.	  Styrelsen	  får	  i	  uppgift	  att	  fundera	  på	  om	  man	  är	  intresserad	  av	  
att	  åka	  dit.	  

74. Nästa möte.  
Nästa	  möte	  fredag	  29	  maj	  17:00	  NBV.	  	  

75. Mötets avslutande.  
Mötet	  avslutas16:42	  	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	  Maria	  Syrjälä	  
	  
	  
	  
Justeras:	  	   Patrik	  Silverplats	  
 
	  
	  


