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Styrelsemöte SMC Norrbotten 2015-02-22 

Närvarande:  

Agneta Wikström 
Anders Jonsson 
Jaska Tamminen 
Kenneth Viklund 
Kent Eriksson 
Leif Näckholm 
Maria Syrjälä 
Niklas Lundin 
Patrik Silverplats 
Ulf Klintarp. 
 
31. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 
 
32. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 
 
33. Val av sekreterare 

Till sekreterare väljs Maria. 
 
34. Val av justerare 

Till justerare väljs Jaska. 
 
35. Genomgång av föregående protokoll 2014-12-07 

Ordförande går igenom föregående protokoll. Protokollet till handlingarna. 

36. Ekonomisk rapport, samt utfall SMC Årsmöte Storforsen 2014. 

Kassör går igenom ekonomiska läget och läget är enligt plan. 
 
37. SMC BD mc-kurser säsongen 2015, arrangemang med tider samt 
utvecklingsförslag. 

Niklas inbjuden. Presenterar kursverksamheten och vikten av utbildning av motorcyklister. 
 
Datum för 2015 

10 maj Grundkurs/Avrostning 
16-17 maj Gruskurs grund och avancerad 
30 maj Knix 1 Pite Dragway /Långnäs 
27 juni Knix 2 Pite Dragway /Långnäs 
8 augusti Knix 3 Pite Dragway/Långnäs 
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Det beslutas att skicka 2 personer på gruskursinstruktörsutbildning till Uppsala. 
Mötet beslutar att dagens presentationsmaterial läggs ut på webben när alla datum är verifierade. 
Utbildningsgruppen får i uppgift att tänka ut en lämplig kursavgift för säsongen. 
Utbildningsgruppen får i uppgift att sammanställa material med förslag för att utveckla 
övningsbanan. 
 

38.  SMC BD Verksamhetsplan 2015 

Aktiviteter tillsätts med ansvariga och deltagare. 

39. Majrundan arbetsläget. 

Tillstånd godkänt. 
Agneta efterlyser ännu fler funktionärer. 
Pitepalt klar. Kent har undersökt matfrågan och berätta om erbjudande han fått fram.  
Parkering Pite klart. 
Ny SMC-flagga ska beställas till eventet, i lite mindre format än den tidigare, då den gamla blivit dålig 
och var lite för otymplig att hantera. Anders kontaktar kansliet och undersöker möjligheterna som 
finns. Även 10 st mindre flaggor för ambassadörerna bör införskaffas. 
Ett sammankallande möte behövs för att planera. Agneta pratar med Stefan om att han 
sammankallar till det. De ska även bjuda in Anders J. 
Fortsätta sälja märken så det ska beställas. Vi höjer priset till 50 kr då vi behöver underlätta 
växelkassan. Märkena säljs där det finns en SMC-flagga. 

40. Övriga aktiviteter,. Luleå Hamnfestival juli, LN föredrar. 

Förslag från Lars Näckholm på att synas i anslutning till Hamnfestivalen i Luleå? Leif och Agneta 
undersöker möjligheter. 

41. Northern Sun Bike Meet. 

Western farm. Anders är dialog om eventuellt samarbete. Det diskuterades om vi ska deltaga, 
presentera SMC och vilken roll vi eventuellt ska ha i en arrangerad runda. Anders och Stefan 
fortsätter dialogen med arrangörerna. 

42. Information utåt mot medlemmar och klubbar. 

Vi fortsätter utöka samarbetet med medlemsklubbarna som vi redan har aktiviteter med samtidigt 
som samarbetet med övriga klubbar uttökas genom besök och information. 

43. Hemsida och Facebook. Organisering och inriktning kort och lång sikt. 

Vi ska se över Facebook-sidan. 
Inloggningsuppgifter till kursverksamhet. Maria kontaktar Stefan H för inloggningsuppgifter. 
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44. Övriga frågor. 

Jaska föreslår varm mat på styrelsemötena. Kenneth undersöker möjligheterna till detta och 
återkommer med en kalkyl. 
Kent föreslår ett organiserat samarbete med studieförbundet NBV. Kent undersöker möjligheterna. 
Kläder och Västar. Alla styrelsemedlemmar meddelar till Stefan om man behöver kläder. Agneta ber 
Stefan att inventera vilka västar som finns. Agneta, Stefan och Maria prata ihop sig om 
funktionärsvästar. 
 

45. Nästa möte. 

Nästa möte 22 mars kl 12:00. 
 

46. Mötets avslutande. 

Mötet avslutas 16:12. 
 
 
Vid protokollet: Maria Syrjälä 
 
 
 
Justeras:  Jaska Tamminen 
 


