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  Utskriven 2015-08-27 

Protoko l l SMC Norrbot tens styre lsemöte NBV 2015-05-29  
Närvarande:  
Stefan	  Hult,	  Ulf	  Klintarp,	  Maria	  Syrjälä,	  Eje	  Forsmark,	  Anita	  Wikström,	  Kristina	  Hillar,	  Leif	  Neckholm,	  
Niklas	  Lundin	  
	  
76. Mötets öppnande.	  
Mötet	  öppnas	  17:07.	  
	  
77. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen	  godkännes.	  
	  
78. Val av sekreterare.	  
Till	  mötets	  sekreterare	  väljs	  Maria	  S.	  
	  
79. Val av justerare.	  
Till	  justerare	  väljs	  Kristina.	   
	  
80. Genomgång av föregående protokoll.	  
Föregående	  protokoll	  läggs	  till	  handlingarna.	  
	  
81. Ekonomisk rapport .	  	  
Håller	  budget	  och	  något	  bättre.	  
Vi	  behöver	  ha	  kontanter	  tillgängliga	  för	  växelkassor.	  
Fixa	  kvittensblock	  för	  kursaktiviteter.	  
	  
82. SMC BD Knix maj och juni samt genomförd utbildning hittills. 
Niklas	  genomgång	  av	  genomförda	  kurser.	  
Instruktörsutbildning	  för	  grus	  genomförd.	  
Instruktörs	  och	  styrelseavrostning	  genomförd.	  
Grus	  dag	  1	  och	  dag	  2	  genomförd.	  Mycket	  populärt	  och	  sålde	  slut	  fort.	  
Hjälpt	  till	  md	  instruktörer	  och	  träningsledare	  på	  Västerbottens	  knix	  i	  Lycksele.	  
	  
Kommande	  kurser	  presenterades.	  
	  
83. Northern Sun Bike meet, genomförande och koordinering med Knix. 
Stefan	  kontaktar	  Rolle	  och	  Anki.	  	  Flera	  frivilliga	  för	  att	  eventuellt	  representera	  SMC	  på	  eventet.	  
Funktionärsmässigt	  är	  knixen	  är	  prioriterad.	  
	  
84. Nationaldagen 6 juni, Ride To Work den 15 juni. Mediakontakter. 
Nationaldagsfirandet:	  
Vinster	  finns	  framtagna.	  	  
Agneta	  köper	  lottringar	  och	  kvittensblock.	  	  
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Ulf	  transporterar	  materialet	  till	  Storforsen.	  
Luleå,	  Stefan	  har	  tillfrågat	  Jan-‐Olov	  Hillar	  om	  att	  leda	  kortegen	  till	  Boden	  och	  vidare	  till	  Älvsbyn.	  Han	  
tackar	  ja	  till	  uppdraget.	  
Janne	  Sund	  tillfrågas	  om	  att	  leda	  kortegen	  från	  Älvsbyn	  till	  Storforsen.	  
Pite-‐gänget	  ansluter	  i	  Älvsbyn.	  
Tider	  finns	  i	  SMC-‐kalendern	  
Kristina	  Hillar	  leder	  allsången.	  
	  
Ride	  to	  work:	  
Styrelsemedlemmar	  uppmanas	  köra	  mc	  till	  jobbet	  för	  att	  synas	  i	  möjligaste	  mån.	  
	  
Mediakontakter:	  
Kontakta	  nyhetsdesken	  Norrbottens	  media	  när	  vi	  har	  aktiviteter	  som	  kurser	  och	  annat.	  Leif	  pratar	  
med	  Anders.	  
	  
85.  SMC BD verksamhetsplan 2015, genomförd och planerad verksamhet. Fallens dag. 
Hamnfestival. Nolia. 
Fallens	  dag	  5/7.	  	  Stefan	  och	  Agneta	  representerar	  SMC	  och	  sammanställer	  info	  att	  gå	  ute	  med.	  
Hamnfestival,	  Leif	  kontaktar	  Kid	  Larsson	  på	  kommunen.	  	  Meddelar	  Anders	  status.	  
Nolia	  i	  Umeå.	  1-‐2/8	  samt	  9/8.	  Fortsatt	  planering	  kommande	  möten.	  
 
86. Information hemsidan och facebook samt www.hojsidan.se. 
Skriv	  om	  Rutt	  616	  på	  facebooksidan.	  	  
Uppdaterar	  efter	  hand	  efter	  verksamhetsplanen.	  
Uppdatera	  hemsidan	  med	  MC	  Fyrkantens	  körschema	  under	  Luleå.	  
Stefan	  undersöker	  varför	  söndagsutflykterna	  och	  tisdagsutflykterna	  inte	  syns	  i	  SMC-‐kalendern.	  	  	  
Vi	  lämnar	  www.hojsidan.se	  till	  nästa	  möte.	  
SMC	  och	  MC-‐åkare.	  Kommande	  reportage	  i	  PT.	  
	  
87. Övriga frågor. 
Kristina	  informerar	  om	  läget	  i	  valberedningsfrågorna.	  	  
Leif	  informerar	  om	  möjligheterna	  att	  göra	  enstaka	  mailutskick	  till	  medlemmarna.	  
Stefan	  informerade	  om	  airbag-‐jacka	  http://www.hit-‐air.com	  
Profilkläder.	  Förtroendevalda	  samt	  instruktörer	  tittar	  på	  profilsidan	  och	  lämnar	  in	  önskemål.	  Tas	  upp	  
som	  en	  punkt	  på	  nästa	  mötes	  dagordning.	  	  
	  
88. Nästa möte.  
Nästa	  möte.	  Förslag	  27/6	  efter	  knix-‐kursen.	  Anders	  får	  i	  uppdrag	  att	  sammankalla.	  	  

89. Mötets avslutande.  
Mötet	  avslutas	  19:31.	  
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Vid	  protokollet:	  Maria	  Syrjälä	  
	  
	  
	  
Justeras:	  	   Kristina	  Hillar	  
	  


