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Protoko l l s tyre lsemöte Pi teå 2015-06-27  
Närvarande:  
Anders	  Jonsson	  
Eje	  Forsmark	  
Kenneth	  Viklund	  
Leif	  Näckholm	  
Maria	  Syrjälä	  
Patrik	  Silverplats	  
Jaska	  Tamminen	  
Ulf	  Klintarp	  
Kent	  Eriksson	  
	  
91. Mötets öppnande.	  
Mötet	  öppnas	  16:15.	  
	  
92. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen	  godkännes.	  
	  
93. Val av sekreterare.	  
Till	  mötets	  sekreterare	  väljs	  Maria	  S.	  
	  
94. Val av justerare.	  
Till	  justerare	  väljs	  Jaska	  T.	   
	  
95. Genomgång av föregående protokoll.	  
Ej	  tillgängligt 
	  
96. Ekonomisk rapport .	  	  
Kurserna	  går	  med	  plus,	  mycket	  god	  ekonomi	  

97. SMC BD Knix augusti samt genomförd utbildning hittils.   
Funktionärsavslutning	  på	  förslag,	  instruktörernas	  förslag	  till	  den	  8/8	  
Material	  –	  Instruktörernas	  lista	  
Projektor	  –	  Kenneth	  
Profilkläder	  ska	  beställas	  
Sjukvårdsväskor	  –	  till	  flera	  instruktörer	  (förslag	  Maria)	  
Reseräkningar	  skickas	  till	  Kenneth	  asap	  
	  
98. Nolia 1-2 aug, lö-sö.	  
6	  st	  anmälda	  till	  Nolia.	  Anders,	  Birgitta,	  Stefan	  Hult,	  Rolle,	  Agneta	  Wikström,	  Dan.	  Mötet	  beslutar	  att	  
skicka	  dessa.	  
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99. Årsmötet 20 september.	  	  
Kassör	  ekonomi	  
Anders	  sammanställer	  materialet	  
Bilprovningen	  Öppet	  Hus,	  planeras	  
Höstrundan	  start/mål	  bilprovningen	  på	  förslag	  
Årsmöte	  i	  Gunnars	  kök.	  
Tidsschema	  klart	  till	  den	  8:e,	  Anders	  planerar	  

100. SMC BD verksamhetsplan 2015, genomförd och planerad verksamhet. 
Fallens	  dag,	  	  
Luleå	  Hamnfestival,	  vårt	  deltagande	  utgår	  
	  
Styelsemöte	  juli	  flyttas	  till	  den	  8/8	  
Boden	  Retrorally	  –	  Rolle	  undersöker	  
Mårdsel	  utflykt	  –	  Patrick	  sammanställer	  info.	  
Anders	  skickar	  ett	  mail	  till	  SMC	  Norrbotten	  med	  förfrågan	  om	  vilka	  som	  är	  intresserade	  av	  
samåkning.	  Agneta	  undersöker	  boendemöjligheter	  
 
101. Information hemsidan och facebook, inköp av gemensamma kläder.	  	  
Stänga	  SMC-‐profilen	  	  
Patrik	  samlar	  ihop	  beställning	  och	  pratar	  med	  kassören	  ang	  profilkläder	  

102. Övriga frågor. 
Maria	  kollar	  med	  Agneta	  om	  NBV-‐artikel	  
Tidning	  med	  planerade	  aktiviteter	  och	  kursfolder	  att	  distribuera	  till	  våren.	  Planeringsmöte	  med	  nästa	  
styrelse.	  

103. Nästa möte.  
8:e	  aug	  på	  Piteå/Långnäs	  efter	  Knixen.	  	  

104. Mötets avslutande.  
Mötet	  avslutas	  16:56	  	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	  Maria	  Syrjälä	  
	  
	  
	  
Justeras:	  	   Jaska	  Tamminen	  
	  


