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  Utskriven 2015-04-20 

Styre lsemöte SMC BD 23 mars 2015 

	  
Plats:	  Stationsgatan	  NBV,	  Luleå	  
Tid:	  	  12:00-‐17:00	  
	  

Närvarande: 
Anders	  Jonsson	  
Stefan	  Hult	  
Jaska	  Tamminen	  
Eje	  Forsmark	  
Leif	  Näckholm	  
Ulf	  Klintarp	  
Kenneth	  Viklund	  
Rolle	  Lundberg	   	  
Niklas	  Lundin	  
Kristina	  Hillar	  (del	  av	  mötet)	  
	  

47. Mötets öppnande. 
Mötet	  öppnas	  av	  Anders	  Jonsson.	  

48. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen	  godkänns	  med	  tillägget	  att	  Leif	  Näckholm	  önskar	  rapportera	  från	  det	  gångna	  
Ordförandemötet	  i	  Borlänge.	  

49. Val av sekreterare. 
Jaska	  Tamminen	  väljs	  till	  mötessekreterare.	  	  

50. Val av justerare. 
Till	  justerare	  för	  mötet	  väljs	  Stefan	  Hult.	  

51. Genomgång av föregående mötes protokoll. 2015-02-22. 
Föregående	  mötes	  protokoll	  kan	  på	  grund	  av	  tekniska	  problem	  inte	  läsas	  upp	  och	  på	  grund	  av	  detta	  
skjuts	  denna	  fråga	  till	  nästa	  möte.	  	  

52. Ekonomisk rapport. 
Kenneth	  Viklund	  drar	  läget	  på	  ekonomifronten.	  Intäkterna	  från	  den	  s.k.	  Länstian	  från	  SMC	  Centralt	  
kommer	  att	  öka	  något,	  liksom	  de	  verksamhetsrelaterade	  utgifterna.	  Budgetramen	  för	  2015	  hålls	  
dock,	  såvitt	  de	  i	  dagsläget	  går	  att	  bedöma.	  

53. SMC BD verksamhetsplan 2015 förutom §54, 55 och 56, vilka hanteras separat.  
Verksamhetsplanen	  för	  2015	  kompletteras	  med	  avseende	  på	  vakanser	  för	  de	  närmaste	  aktiviteterna.	  
April	  månad	  är	  f.n.	  Komplett	  för	  april.	  



Sida 2 (3) 

  Utskriven 2015-04-20 

	  

54. SMC BD utbildningar 2015, arrangemang mm 
Utbildningar	  är	  planerade	  och	  dessa	  finns	  numera	  publicerade	  på	  hemsidan.	  
Niklas	  beskriver	  läget	  och	  planeringen	  för	  sommarens	  aktiviteter.	  Ett	  flertal	  olika	  media	  används	  för	  
spridning	  ute	  i	  leden.	  Samarbetsläget	  gentemot	  andra	  utbildande	  distrikt	  beskrivs	  som	  gott.	  	  
En	  folder	  ska	  tas	  fram	  och	  denna	  folder	  ska	  distribueras	  till	  deltagare	  på	  Majrundan,	  mc-‐handlare,	  
trafikskolor,	  bilprovningar	  m.fl.	  Alla	  foldrar	  ska	  ut	  på	  marknaden,	  då	  dessa	  inte	  glädjer	  någon	  i	  en	  
kartong	  i	  en	  städskrubb.	  	  
2.000	  ex	  beställs,	  ansvarig:	  Kenneth	  Viklund.	  Broschyrerna	  ska	  vara	  klara	  till	  den	  10	  april	  senast,	  så	  de	  
hinner	  till	  Lindroths	  och	  Älvsbyn.	  
Beslut	  fattas	  på	  mötet	  att	  grundkursen	  ska	  kosta	  150:-‐	  och	  att	  Knix	  ska	  kosta	  300:-‐	  samt	  gruskurser	  
ska	  kosta	  500:-‐	  ,	  allt	  enligt	  tidigare	  önskemål	  från	  de	  utbildningsansvariga.	  

55. Majrundan. Arbetsläge.  
Arbetsläget	  är	  enligt	  plan	  och	  erforderliga	  tillstånd	  är	  klara.	  Ambassadörerna	  ska	  bjudas	  in	  till	  
styrelsemötet	  i	  april.	  Vi	  hoppas	  givetvis	  på	  vackert	  väder...	  
Jan	  Sundh	  kommer	  att	  arrangera	  Älvsbyn,	  något	  han	  gjort	  med	  bravur	  tidigare	  år.	  

56. Northern Sun Bike Meet.  
Kolliderar	  med	  Gällivareträffen.	  Detta	  misstag	  ska	  påpekas	  för	  ansvariga	  arrangörer	  för	  kommande	  
års	  planering.	  
Pdf-‐fil	  med	  program	  ska	  läggas	  ut	  på	  vår	  hemsidan.	  
Guidad	  tur	  planeras	  för	  de	  deltagare	  som	  så	  önskar.	  Rolle	  och	  Martin	  Mortensen	  ska	  synka	  
aktiviteten.	  Kl	  19	  är	  det	  middag	  för	  dem	  som	  arbetat	  för	  denna	  träff.	  

57. Övriga aktiviteter.  
Luleå	  Hamnfestival,	  NBV	  utbildningsprogram	  mm.	  
Lule	  Hamnfestival:	  Leif	  avser	  ta	  tag	  i	  detta	  inom	  kort.	  
Nationaldagen:	  samling	  11:00	  vid	  busstationen	  Älvsbyn,	  avfärd	  därifrån	  12:00	  i	  kortegeliknande	  form.	  
Kl	  13:00	  ska	  rikets	  nationalsång	  skalla	  över	  Storforsen.	  	  
NBV:	  SMC	  ska	  fungera	  som	  samarbetspartner	  för	  NBV	  enligt	  modell	  som	  tagits	  fram	  av	  Kenth	  
Eriksson.	  NBV	  ska	  utöka	  sin	  verksamhet	  enligt	  gemensamt	  önskemål.	  Kenth	  vet	  mer	  och	  ska	  berätta	  
om	  detta	  framöver.	  SMC	  får	  i	  gengäld	  hjälp	  av	  NBV	  med	  möteslokaler,	  ekonomiskt	  stöd	  med	  mera.	  
Fallens	  Dag:	  Datum	  är	  ännu	  ej	  helt	  fastställt.	  Vi	  ska	  ligga	  på	  lite	  mer	  för	  att	  få	  ett	  datum.	  

58. Information utåt.  
Hemsida	  och	  Facebook	  samt	  medlemmar/klubbar.	  	  
Hemsidan:	  Stefan	  Hult	  har	  flyttat	  upp	  aktivitetskalendern	  högst	  upp	  på	  hemsidan.	  Stefan	  Hult	  önskar	  
bli	  ersatt	  av	  någon	  med	  ett	  större	  intresse	  för	  internet.	  Maria	  Syrjälä	  ska	  tillfrågas	  ifall	  hon	  vill	  ta	  över	  
det	  löpande	  arbetet	  med	  hemsidan.	  
Mc-‐Folket:	  (Klys)har	  haft	  invändningar	  mot	  att	  vår	  ordförande	  skrivit	  utförligt	  i	  tidningen,	  trots	  att	  det	  
efterfrågas	  mer	  material	  till	  tidningen.	  Underlig	  inkonsekvens	  från	  redaktionens	  sida	  väcker	  känslor	  i	  
vår	  styrelse.	  I	  kommande	  spalter	  kommer	  tydlig	  hänvisning	  till	  hemsidan	  att	  göras.	  
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Facebook:	  Maria	  Syrjälä	  ska,	  av	  Niklas	  Lundin	  tillfrågas	  ifall	  hon	  vill	  ta	  på	  sig	  att	  administrera	  en	  dylik	  
skapelse	  för	  SMC	  BD:s	  räkning.	  Denna	  sida	  ska	  vara	  av	  realtidskaraktär	  och	  i	  övrigt	  uppmuntra	  
besökare	  att	  besöka	  hemsidan	  för	  information	  av	  mer	  permanent	  typ.	  
Efter	  telefonförfrågan	  tar	  Maria	  på	  sig	  ansvaret	  för	  både	  hemsida	  och	  Facebook.	  

59. Övriga frågor och information.  
Leif	  informerar	  om	  ett	  monterpaket	  med	  flaggor	  och	  övrigt	  material	  som	  tagits	  fram	  av	  SMC	  centralt.	  
Vill	  man	  ha	  ytterligare	  paket	  från	  SMC,	  kostar	  dessa	  styva	  9.000:-‐/paket.	  Vårt	  distrikt	  har	  önskan	  om	  
ytterligare	  någon	  eller	  ett	  par	  flaggor	  till	  för	  våra	  evenemang.	  Ingela	  på	  kansliet	  vill	  ha	  leveransadress	  
för	  det	  första	  paketet.	  Kenneth	  Viklund	  förser	  henne	  med	  detta.	  
Kläder	  med	  SMC-‐logo:	  Anders	  skickar	  ett	  mail	  till	  styrelse	  med	  funktionärer	  med	  en	  länk	  till	  ett	  
beställningsformulär.	  Arbetande	  personal	  ska	  ha	  huvtröja	  och/eller	  skjorta.	  Enligt	  tidigare	  praxis	  
betalar	  SMC	  BD	  halva	  kostnaden	  för	  plaggen.	  	  
Leif	  Näckholm	  informerar	  om	  ordismötet	  i	  Borlänge,	  dit	  han	  fick	  åka	  eftersom	  Anders	  Jonsson	  var	  
förhindrad	  att	  närvara.	  	  
Nästa	  ordismöte	  kommer	  att	  hållas	  på	  annat	  hotell	  i	  Borlänge	  (Gustav	  Vasa?),	  då	  standarden	  inte	  
uppfyllt	  önskad	  standard	  sanitetsmässigt	  på	  det	  tidigare	  hotellet.	  

60. Nästa möte.  
Nästa	  styrelsemöte	  ska	  hållas	  i	  Luleå	  på	  NBV	  den	  26	  april	  15:00.	  Fokus	  på	  detta	  möte	  blir	  Majrundan,	  
kursverksamhet	  samt	  ev	  övriga	  frågor.	  

61. Mötets avslutande. 
Mötet	  avslutas	  av	  den	  gode	  ordföranden	  Anders	  Jonsson.	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	  Jaska	  Tamminen	  
	  
	  
	  
Justeras:	  	   Stefan	  Hult	  
	  
	  
	  


